
Barista Max+ Espresso Machine 
with Intelligent Grind & Dosage
VCF152X / VCF153X
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occur from misuse.
• Do not immerse the

appliance or power cord 
and plug in water or any 
other liquid. Wash the 
following 10 parts in warm 
water with a mild detergent; 
milk jug, drip tray grill, 
one cup and two cup fi lter 
baskets, group handle/
portafi lter, drip tray, tamper, 
top burr, bean hopper and 
water reservoir. Rinse and 
dry each part thoroughly 
before replacing. Wipe the 
steam wand with a damp 
cloth. See Care & Cleaning 
section for full details.

• This appliance is intended
to be used in household
and similar applications
such as: staff  kitchen areas
in shops, offi  ces and other 
working environments; farm
houses; by clients in hotels,
motels and other residential
type environments; bed and
breakfast type environments.

• This appliance can be used
by children aged 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack
of experience if they have
been given supervision or
instruction concerning use
of the appliance in a safe
way and understand the
hazards involved. Cleaning
and maintenance shall
not be made by children
unless they are older than
8 and supervised. Keep the

BREVILLE’S SAFETY 
PRECAUTIONS
SAFETY PRECAUTIONS FOR 
YOUR BREVILLE ESPRESSO 
MACHINE
• Read carefully and save all

the instructions provided
with an appliance.

• Do not remove the Group
Handle during the espresso
pour or water fl ow as the
unit is under pressure.
Removing the Group
Handle during either of
these operations can lead
to a scalding or injury.

• The Steam & Hot Water
Wand becomes very hot
during texturing milk and
water fl ow. This may cause
burns in case of contact,
therefore avoid any direct
contact with the wand.

• Always disconnect the plug
from the power outlet prior
to cleaning the espresso
machine or if there is any
problem during the coff ee
making process.

• Do not place hands directly
under the steam, hot water
or espresso pour as this can
lead to a scalding or injury.

• The temperature of accessible
surfaces may be high when
the appliance is operating.
Even after use, the heating
element surface is subject to
residual heat after use.

• Do not use an appliance for
any purpose other than its
intended use. Injury could

EN
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appliance and its cord out of 
reach of children aged less 
than 8 years. Children shall 
not play with the appliance.

• Always place the unit on a
fl at, level surface.

• Do not operate without water
in reservoir. Fill reservoir with
only clean and cold water.
Observe the maximum fi lling
volume is 2.8 litres.

• Do not allow the Power Cord
to come into contact with
the hot parts of the espresso
machine, including the Cup
Warming Plate and the Steam
& Hot Water Wand.

• Do not operate this appliance
with a damaged cord or plug
or if the appliance has been
damaged in any manner. If
the supply cord is damaged
it must be replaced by the
manufacturer, its service
agent or similarly qualifi ed
persons in order to avoid a
hazard.

• Appliances are not intended
to be operated by means of
an external timer or separate
remote control system.

Breville is very safety 
conscious when designing 
and manufacturing consumer 
products, but it is essential 
that the product user also 
exercise care when using an 
electrical appliance. Listed 
below are precautions which 
are essential for the safe use 
of an electrical appliance:
• Always turn the power off 

at the power outlet before

you insert or remove a plug. 
Remove by grasping the plug 
- do not pull on the cord.

• Turn the power off  and
remove the plug when the
appliance is not in use and
before cleaning.

• Always use your appliance
from a power outlet of the
voltage (A.C. only) marked
on the appliance.

• Never leave an appliance
unattended while in use.

• Do not use an appliance for
any purpose other than its
intended use.

• Do not place an appliance
on or near a hot gas fl ame,
electric element or on a
heated oven.

• Do not place on top of any
other appliance.

• Do not let the power cord of
an appliance hang over the
edge of a table or bench top
or touch any hot surface.

• The coff ee-maker shall not
be placed in a cabinet when
in use.

If you have any concerns 
regarding the performance 
and use of your appliance, 
please visit the Breville 
Website or contact Breville 
Consumer Care - details are 
on the back page. Ensure the 
above safety precautions are 
understood.
Do not use any accessory 
not recommended by the 
manufacturer as this may 
result in injury or damage to 
the appliance.
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A.  Removable Bean Hopper
The removable 250g capacity Bean 
Hopper features 30 easily adjustable Grind 
Settings. Turn the Hopper from coarse to 
fine to adjust the Grind Setting & maximise 
the taste of your espresso.

B.  Illuminated Grind Area
LED illumination starts when grinding 
begins. The coffee grinds are illuminated 
as they are delivered directly into the Filter 
Basket. The light automatically fades when 
grinding is complete.

C.  Tap & Go™ Grinding Cradle
The unique Tap & Go™ Grinding Cradle 
holds the Group Handle to provide 
seamless one-touch on-demand grinding. 
This helps you to control the amount of 
coffee grinds straight into the Filter Basket.

D.  Accessories Storage Home
Area behind the Drip Tray, for storing the 
One & Two Cup Filter Baskets, Cleaning 
Disc, Cleaning Brush & Cleaning Pin.

E.  Removable Drip Tray, Grill & Grind
Bin

Includes a Water Level Indicator which 
floats through the Stainless Steel Grill to 
indicate when the tray is full of water & 
requires emptying.
A removable Grind Bin for collecting 
overflowed coffee grinds, separate from 
the water, is located in the Drip Tray. 
Simply remove the Grind Bin & discard 
grinds as required.

F.  Cord Storage
Conveniently stow excess cord by pushing 
the cord inside the machine to keep Bench 
top tidy.

G.  Non-slip Feet
The non-slip silicone feet ensure that 
the Barista Max remains stable on the 
benchtop during use.

H.  Warming Plate with Tamper Home
Preheats cups & glasses which helps to 
retain the essential characteristics of true 
espresso aroma & a rich, sweet taste.
Tamper home located on the top of the 
Warming Plate for convenient access & 
storage.

I.  Removable 2.8L Water Reservoir
Push back the lid & fill with cold water, or 
remove the Water Reservoir by opening 
the Lid, lifting upwards using the Handle 
located inside.

J. Utmatningsenhet - 58mm 
  Commercial SizeSize
The wider size allows more even 
extraction of the tamped coffee grinds.

K. Portafi lter - 58mm
Commercial Size

The wider size ensures the coffee grinds 
are more evenly spread, and easier to 
tamp.

L.  Steam & Hot Water Wand
Ball joint movement with silicone cover, 
allows movement of the Steam Wand to 
desired position without burning fingers. 
M.  Extra Tall Cup Height
A large 105mm space for extracting coffee 
directly into tall mugs & glasses.

FEATURES OF YOUR BREVILLE BARISTA MAX +
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FEATURES OF YOUR BREVILLE BARISTA MAX +

N.  Removable Top Burr
 Easily removable by lifting the Burr
handles when cleaning. (For more
information, see pages 28-29)

O.  LED Display
 The LED display is the Intelligent Grind
& Dosage function.
Grind Counter
When the grinder is activated the grind
icon will display.
When the grinder is operating the
grind counter will count upwards in 0.1
increments.
Extraction Timer
When extracting Espresso the LED
display will show the timer and count in
1 sec intervals.

P. Button & Light
 Press button to turn on the machine.
The  LIGHT will illuminate & pulse to
indicate it is heating up. The  LIGHT
stays fully illuminated when ready. The
machine will automatically enter sleep
mode after 20 minutes, the  LIGHT
will stop illuminating.

Q.  Espresso Extraction Buttons
Button

Reference the LED Display for the
count down of the extraction for 1 cup
& 2 cup.

  ONE CUP Button
  Pours 1 shot of espresso then 

automatically stops.

TWO CUP Button
Pours 2 shots of espresso then 
automatically stops.

R.  DIAL Features & Lights  
DIAL Light
Fully illuminated when ready.
Flashes when DIAL needs to be
returned to the vertical position.

Steam Light
Fully illuminated when ready to steam.
Flashes when warming up to
steam temperature & when cooling
down (purging water) to espresso
temperature.
STEAM
Use to heat & texture milk.
HOT WATER
Pours 200mL then automatically stops.
Use for long black coff ee, hot drinks
such as tea, instant soups and to warm
cups prior to making espresso.

S.  CLEAN Light
 Fully illuminated when a cleaning
cycle for the Group Head & Shower
Head is required. (For Cleaning Cycle
information, see page 25)

P R

S

O

N

Q
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Temp° IQ Shot Control™
Optimum temperature
The Temp° IQ Shot Control™ is an 
exclusive technology developed by Breville 
for your Barista Max+. This 3 way system 
delivers the accurate & stable water 
temperature that is needed for consistently 
great tasting coffee.
•  Thermoblock Technology

The Thermoblock ensures fast heat
up, and precise water temperature for
the best espresso extraction & milk
steaming. Only the required amount
of water is heated for speed and
effi  ciency. The Thermoblock heats
water so that espresso extracts at 92°C
for the optimum extraction of oils from
the tamped coff ee grinds. Temperatures
above or below will result in burnt/bitter
or weak tasting espresso.

•   Advanced PID Controller
The PID monitors and controls the
Thermoblock to ensure water is always
delivered to tamped coff ee grinds at the
precise temperature needed.

•  Gentle Pre-infusion
Small amounts of water are gently
introduced onto the tamped coff ee
grinds prior to the steady fl ow of
water, for a richer fl avoured espresso.
(For diff erent Pre-infusion profi les,
see page 23)

Café 58mm 
Group Head & Handle
Extract the maximum amount of flavour 

The Group Head and the Group Handle 
are commercial sized, 58mm, just like local 
café.

•  The wider size ensures the coff ee
grinds are more evenly spread in the
Filter Baskets. The coff ee grinds are
easier to fi ll, tamp and remove after
use.

•  The 58mm Group Handle allows a more
even extraction of the tamped coff ee
grinds, resulting in a true café tasting
coff ee.

Tap&Go™ Intelligent 
Grind & Dosage
The Barista Max+ is designed to 
accurately measure the precise weight of 
coffee grounds for 1 and 2 shot dosage.
In addition the Barista Max + provides 
feedback for optimal extraction.
•  Tap&Go™ Technology

The Tap&Go™ on-demand grinding
technology developed by Breville
delivers coff ee grinds directly into the
Group Handle with one touch. Simply
push down on the Group Handle to
activate the Grinder.

•  Conical Burr Grinder
The integrated Grinder off ers all-in-one
grinding experience. The hardened
Stainless Steel Conical Burr achieves
consistent grind particle sizes, which
minimises heat transfer & reduces
friction due to its gentle & slow rotation.

•  Bean Hopper
The 250g Hopper features anti-spill
gates which prevents coff ee beans
from escaping onto the benchtop when
removing. The on-board Grinder off ers
all-in-one grinding experience with
Grinder integrated in the Espresso
Machine.

Auto Shot & Customisable

Volumetric Control
Right quantity of espresso in your cup
•  Auto Shot is the easiest way to create

a great espresso. Press the ONE or
TWO CUP BUTTONS to pour the right
amount.

•  All Extraction Buttons can be
customised to deliver the shot volumes
preferred. For more information, see
pages 20-21.

Customisable
Extraction Temperature
Temperature just like you want
•  The Barista Max+ allows water

temperature to be changed from the
recommended 92°C (in 2°C increments)
to cater for personal preferences. (For
more information, see page 22)

58

MORE DETAILS ABOUT YOUR BREVILLE BARISTA MAX +
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Step 1. Remove Packaging
-  Ensure all packaging has been removed.
Important: Remove the red plug found at
the base of the Water Reservoir.
Step 2. Position Machine
-  Ensure the machine is positioned onto a

dry, stable, flat & horizontal benchtop.
Step 3. Wash & Dry Parts
-  Do not immerse appliance, power cord

and plug in water or any other liquid.
Wash the parts listed below in warm
water with a mild detergent:

    Stainless Steel Milk Jug
    Stainless Steel One Cup Filter Basket
    Stainless Steel Two Cup Filter Basket
    Hardened Stainless Steel Top Burr
    Water Reservoir
    Group Handle
    Bean Hopper
    Tamper
-  Rinse & allow thorough air drying.
Step 4. Place Accessories

-  Accessories Storage Home behind
the Drip Tray for the Cleaning Brush
& Cleaning Pin. On the left is storage
space for nesting the Cleaning Disc,
One & Two Cup Filter Baskets.

-  Insert the Grind Bin in the space
provided on the left side of the Drip Tray.

-  Place the Tamper in the detail
provided on the Warming Plate.

Step 5. Insert Parts into the Grinder
• Removable Top Burr

-  Using the two handles insert the Top
Burr into the Grinder Collar.

-  The arrows on the Top Burr should
align to arrows on the Grinder Collar.

-  When correctly seated, the Top Burr
will be flush with the surface of the
Grinder Collar.

-  Place handles down, one on each side.

• Removable Bean Hopper
-  Align the Hopper Guide with the red
Grinder Interlock.

-  Insert Bean Hopper into the Grinder Collar.
-  Lightly pushing down, turn the Bean

Hopper in a clockwise direction to lock
the Hopper into place.

-  This opens the Hopper Gates (to release
coffee beans onto the Burrs). At Grind
Setting 30, Hopper Gates are fully open.

-  Continue to turn the Bean Hopper in
a clockwise direction to set the Grind
Setting.

-  As a starting point for espresso extraction
try Grind Setting 20. (Further Grind
Setting adjustment might be required, see
information on pages 14-15).

-  Fill the Bean Hopper with freshly
roasted coffee beans.

BEFORE FIRST USE OF THE BREVILLE BARISTA MAX +

PLEASE EMPTY TRAY

WIPE COFFEE GRINDS

TOP BURR

GRINDER

COLLAR

GRINDER
INTERLOCK

HOPPER
GUIDE

2.TURN

3.HOPPER GATES OPEN

1. ALIGN

& INSERT 
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Step 6. Preparing to Prime Machine
Important: This priming step must be 
completed prior to first use.
• Fill Water Reservoir

-  Open the Lid and lift upwards using the
Handle inside.

-  Fill with cold water from the tap.
-  Insert the Water Reservoir into position

& close the Lid.

Note: Make sure that the Water Reservoir 
is clean & free of any debris, as any fine 
particles can block the water flow.
• Power

-  Ensure that the Steam  & Hot Water
 DIAL is in the vertical position.

-  Insert the Power Plug into a 230-240V
AC power outlet & switch the power on.

-  Press the  BUTTON to turn on the
machine.

-  The  LIGHT will illuminate & pulse to
indicate the Thermoblock is heating up.

-  When the  , EXTRACTION
BUTTONS & DIAL LIGHTS are all
fully illuminated, the machine is in the
READY state for EXTRACTION & DIAL
features.

• Insert Group Handle
-  Insert the Two Cup Filter Basket in the

Group Handle.
-  Align the Group Handle with the
'INSERT' position located on the left of
the Group Head.

-  Insert the Group Handle flat against
the Group Head, then turn the Group
Handle right all the way to the centre
position.

Note: Turning the Group Handle to the 
centre position might be tight for the first 
few uses. 
Step 7. Prime Espresso Machine
 -  Press the  BUTTON & water 

should start flowing from the Group 
Head. 

-  Allow water to run through until it stops.
-  The machine will return to the READY

state.
  Note: For the first few seconds the 

Pump will make a louder than usual 
noise as it begins pumping the water 
through.
-  Position Steam Wand over the Drip

Tray.
-  Turn DIAL to  .
-  Allow water to run through for 20 sec.
-  Return DIAL to vertical position.
-  The machine will return to the READY

state.
-  Now the Espresso Machine should be

thoroughly primed.
-  Wash Group Handle & Filter Basket in

warm water & dry before making your
first coffee.

-  If water is not flowing from the Group
Head or Steam Wand, repeat Step 7.

-  If water is still not running through,
contact Breville Customer Care. Details
are on the back page.

MAX
2.8L

1L

MIN

MAX
2.8L

1L

MIN

BEFORE FIRST USE OF THE BREVILLE BARISTA MAX +

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

CENTRE

INSERTINSERT

2.TURN
1. ALIGN

 & INSERT 
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INSERT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

MAX
2.8L

1L

MIN

ONE CUP TWO CUPOR

RETURN

Quarter fi ll cup with hot water.
Return DIAL to vertical position.

Press
BUTTON.

Barista Tip: For best 
espresso results, use fi ltered 
water & freshly roasted 
coffee beans.

Cup can be 
warmed on the 
top of the machine 
when it is ON. 

Place cup on benchtop and 
position Steam Wand.
Turn DIAL to HOT WATER.

Select either:
- One Cup Filter Basket.
- Two Cup Filter Basket.

Press ON/OFF BUTTON, 
LIGHT pulses = heating up. 

Wipe Filter Basket 
with a dry cloth.

Hold Group 
Handle under 
Group Head while 
water fl ows.

ON/OFF, EXTRACTION BUTTONS 
& DIAL LIGHTS all fully illuminated 
= Espresso Machine ready to use.

1. Check Water & Beans 2. Start Up

3. Warm Cup - by Hot Water Warming PlateOR by

4. Select Filter Baskets 5. Warm Group Head, Handle & Filter Basket

BREVILLE BARISTA MAX + COFFEE MAKING GUIDE

Empty cup 
after 20-30 
sec.
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TAMP FORCE

10-15Kg

BANG

SLIDE IN

FROM ABOVE

WIPE COFFEE GRINDSCOFFEE GRINDS

INTO

GRIND BIN 

INSERT

2. TURN

1. ALIGN

 & INSERT 

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

CENTRE

INSERT

INSERT

1. TURN

2. REMOVE

PUSH

DOWN

11. Espresso Extraction

Group Handle 
should be in the 
centre position.

BREVILLE BARISTA MAX + COFFEE MAKING GUIDE

Keep Group 
Handle fl at, align, 
insert & turn into 
Group Head.

Press either:
- BUTTON = 30mL shot.
-  BUTTON = 60mL shot.

- One Cup = 13g coffee grinds. 
- Two Cup = 19.5g coffee grinds.
Evenly tamp (press) grinds to level 
indicated.

Wipe away any 
excess grinds to 
clear edges.

Wipe fallen grinds 
on the Drip Tray 
into the Grind Bin.

Position cup on 
Drip Tray, under 
Group Handle.

Extraction 
begins and will 
automatically 
stop.

6. Fill Coff ee Grinds 7. Tamp

10. Position Cup9. Insert Group Handle8. Wipe Excess Grinds

12. Remove Coff ee Cake

Push down Group 
Handle to grind 
into Filter Basket.

Group Handle 
will sit fl at, 
unsupported, in the 
Grinding Cradle.

Insert Group 
Handle into 
Grinding Cradle.

Remove spent 
(used) coffee 
cake from Group 
Handle.

Turn Group 
Handle and 
remove from 
Group Head.
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RETURN

MAX

60-65°C60-65°C

FINGER

WIDTH

12

3

4°C

FILL

MAX

13. Prep Milk Jug 14. Before Texturing Milk

15. Position Steam Wand 16. Start Texturing Milk

17. Milk Texturing

Texturing makes 
a smooth hissing 
noise.

Check milk is 
moving in a 
whirlpool action.

Insert Steam Wand Arm at 12 
o'clock. Tip at 3 o'clock, fi nger 
width from edge and just below the 
surface of the milk.

Some water
may come out of 
the Steam Wand.

STEAM LIGHT is 
ON = steam ready. 
Pause steam by 
returning DIAL.

Fill Jug with cold 
milk just below the 
bottom of the spout.

Turn DIAL to 
STEAM. STEAM 
LIGHT fl ashes = 
heating up.

Barista Tip:
For best milk 
texturing results, 
ensure steam 
has fi rst heated 
up (STEAM 
LIGHT fully ON). 
You will hear the 
Pump start.

Turn DIAL back to 
STEAM position 
to start texturing 
milk.

Milk ready when 
Milk Jug base is 
too hot to touch 
for 3 sec.

Return DIAL to 
vertical position.

As milk level rises, 
lower Jug to keep 
Tip just below 
surface.

When desired 
microfoam achieved, 
immerse Steam 
Wand half way.

Remove Jug from 
Steam Wand.

BREVILLE BARISTA MAX + COFFEE MAKING GUIDE
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GRIND BIN

WIPE COFFEE GRINDS

L BURR GRINDER          TEMP  IQ SHOT C

PLEASE EMPTY TRAY

CONICAL BURR GRINDER          TEMP  IQ SHOT CONTROL

KEEP DRIP TRAY IN PLACE
WHILST OPERATING MACHINE

PLEASE EMPTY TRAY

WIPE COFFEE GRINDS

KEEP IN PLACE

KEEP DRIP TRAY IN PLACE
WHILST OPERATING MACHINE

Empty coffee 
grinds and wash 
Grind Bin in 
warm water.

BREVILLE BARISTA MAX + COFFEE MAKING GUIDE

18. Purge & Clean Steam Wand

19. Milk Finishing Touches 20. Thermoblock Auto Purge

Pour milk in one 
steady motion.

When cooling to espresso 
temperature, STEAM LIGHT fl ashes 
and water purges into Drip Tray. 
Keep Drip Tray in place.

Tap Jug to 
release larger air 
bubbles.

Swirl Jug to blend 
milk and create a 
silky texture.

Return DIAL 
to the vertical 
position.

Wipe Steam 
Wand & Tip with a 
damp cloth.

Turn DIAL to HOT 
WATER for 1-2 
sec.

Milky water will
come out of 
Steam Wand.

Barista Tip:
To keep optimum 
Steam Wand 
performance, 
always purge & 
clean the Steam 
Wand after 
texturing milk.

Check if Drip 
Tray needs 
emptying. 

Remove Drip Tray 
Grill and separate 
Grind Bin from Drip 
Tray.

Empty water from 
Drip Tray and 
wash in warm 
water.

Wash parts with 
warm water.

21. Wash Parts 22. Drip Tray Clean Up
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1. Coff ee Beans
For optimum flavour & extraction:
-  Buy freshly roasted coffee beans in small

250g batches to reduce the storage time.
-  Use within two weeks of opening.
-  Store coffee beans in a dry, airtight

container. Place in a cool dark cupboard.
Important: Old coffee beans, no matter the 
Grind Setting, will have a fast extraction 
and will produce an under extracted tasting 
espresso.
2. Grind Setting
You may need to vary the Grind Setting 
when using different coffee beans and 
depending on bean freshness. The range 
of 30 Grind Settings allows for precision 
adjustment, controlling the grind size 
& ultimately the characteristics of the 
resulting extraction.
It may take several incremental 
adjustments before you reach your 
optimum Grind Setting. Dial in Grind 
Setting based on pour time & taste see 
Espresso Extraction Guide.
Barista Tip:
After adjusting the Grind Setting it is 
important to purge (for 1-2 sec) a small 
amount of coffee grinds from the Grinder. 
This removes the coffee grinds of the 
previous Grind Setting; ensuring the next 
espresso extraction is made entirely of 
the coffee grinds from the new Grind 
Setting. When extracting you should look 
to an extraction time between 25-30s for 
a double shot measuring a grind of 2.0. If 
the extraction takes longer the grind is too 
fine. If the extraction is shorter then the 
grind is too coarse. It is recommended you 
experiment.
-  Smaller number settings deliver finer

coffee grinds & a slower extraction.
-  Larger number settings deliver coarser

coffee grinds & a faster extraction.

The Grinder on your Barista Max+ is 
designed to produce grounds for a wide 
range of coffee types.  
• Adjusting the grinder
When adjusting the Grind Setting if the
grind size is too coarse for Espresso the
display will read ‘Hi’.

If the grind size is too fine the display will 
read ‘Lo’. 

You can still use the machine for grinding 
coffee when the Hi/Lo setting is displayed 
but this is a general guide for ‘normal’ bean 
types.
The Barista Max+ has been designed to 
feedback both grind & dosage as well 
as extraction time. The 1.0 and 2.0 grind 
measures are optimum settings, you 
can grind to 1.2 or 2.2 for example and 
experiment with your espresso depending 
upon your taste preference. The grind 
display counts in 0.1 increments.
If you find your extraction times vary for 1 
or 2 shots see page 16 for the Espresso 
Extraction Guide.
Please note that varieties of beans, the 
grind size and the measure of shot all alter 
the espresso, the Barista Max+ allows you 
to perfect your espresso.

TIPS FOR GRINDING & TAMPING

www.Breville.co.uk

TURN
CLOCKWISE

FOR
SLOWER

EXTRACTION

TURN
ANTI-CLOCKWISE

FOR
FASTER

EXTRACTION
1624 22 20 18
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3. Filter Baskets 
•  Single Wall Filter Baskets 
 These work with freshly ground coff ee 

grinds and are supplied with the Barista 
Max.

Note: Pre-ground coffee grinds are too 
coarse to use with Single Wall Filter 
Baskets.
•  Dual Wall Filter Baskets

These work best with pre-ground coff ee 
grinds, but can also be used for freshly 
ground coff ee grinds.

These are available for purchase from 
Breville. Details are on the back page.
4. Grind Dosage & Tamp Force
For best results, the amount of coffee 
grinds used should remain consistent.
The unit is pre-programmed so that for 
every grind setting, when it reaches 1.0 
approx 13g has been dispensed, and 2.0 
19.5g. These are the perfect quantities for a 
single (1.0) or double (2.0) shot. Even if the 
grinder is adjusted the machine recalibrates 
to give a consistent dose of grounds. 
The Barista Max+ allows you to perfect 
your espresso taste by adjusting the 
grinding to allow less grounds: for example 
you can grind less for a double shot (1.8) 
or more (2.2), with the LED display once 
you have the perfect espresso you can 
ensure you get consistent dosage and 
brewing results by always grinding to your 
preferred dose.
Note: It is normal for the correct dose of 
coffee grinds to appear overfilled in the 
Filter Basket before tamping.

Tamp force is very difficult to gauge, the 
consume could practise using some kitchen 
scales to see what 10-15kg feels like.

•  Barista Max + Espresso brewing 
optimisation examples

1. Grinding to 2.0 for a double espresso. 
The extraction fi nishes dispensing in 
15s. The water is fl owing through the 
grinds too easily, and the coff ee will be 
under extracted and light in colour. 

 •    Reduce the grind size to a fi ner 
setting, but keep dispensing to 2.0 
and tamp with the same pressure. 
When the coff ee dispenses in 25-
30s the espresso will be perfectly 
extracted.

2. Grinding to 2.0 for a double espresso. 
The extraction fi nishes dispensing in 
45s. The water is struggling to pass 
through the grounds, and coff ee drips 
slowly from the portafi lter. The coff ee 
will be over extracted and very dark in 
colour

 •    Increase the grind size to a coarser 
setting, but keep dispensing to 2.0 
and tamp with the same pressure. 
When the coff ee dispenses in 25-
30s the espresso will be perfectly 
extracted.

3. Brewing 2 coff ees:  Person A likes 
a stronger coff ee, Person B likes a 
weaker coff ee, both want a double 
espresso

 •    Person A grinds to 2.2, Person B 
grinds to 1.8. to vary the amount 
of coff ee put into the portafi lter. All 
other variables should be kept the 
same.

One Cup Two Cup

TIPS FOR GRINDING & TAMPING

DUAL WALL DUAL WALL

One Cup Two Cup

Tamp Force

10-15kg

One Cup Two Cup
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4. Espresso Extraction Guide
This guide will help to improve espresso extraction, to achieve great tasting coffee, every time.

UNDER EXTRACTION OPTIMUM EXTRACTION OVER EXTRACTION

Pour*^ Extraction too fast
Pours for under 15 sec

Steady-flow extraction
Pours for 25-30 sec

Extraction too slow
Pours for over 35 sec

Colour Pale brown
Crema-light brown

Rich caramel
Crema-dark golden

Very dark brown
Crema-dark brown

Taste Sour, acidic, watery Rich, sweet, vibrant Bitter, dry, grainy

Grind Size^^ Too coarse
Use a finer grind Just right Too fine

Use a coarser grind 

Dosage Not enough grinds
Use more grinds

One Cup = approx 13g
Two Cup = approx 19.5g

Too many grinds
Use less grinds

Tamp Not enough tamp force
Tamp firmer

Just right-firm force
10-15Kg of force

Too much tamp force
Tamp lighter

*  If using pre-ground coffee grinds, use Dual Wall Filter Baskets.
^  Ensure coffee beans or pre-ground grinds are fresh.

^^  Old coffee beans no matter the Grind Setting will have a fast extraction and will produce an under extracted tasting espresso.

The way the espresso pours will tell you 
everything. 
1. Extraction Time
The timer starts as soon as the extraction 
process begins and allows the consumer 
to be able to easily measure the extraction 
time. 
Extraction time is a good indicator of the 
quality of the pour. The optimum time per 
shot varies between types & freshness of 
coffee beans. However, in general, the pour 
time should be between 25-30 seconds for 
both One & Two Cup shots. 
2. Type of Extraction
•  Optimum Extraction

A quality pour has a steady fl ow with
a consistency similar to that of warm
honey. The resulting crema is dark
golden. The sweetest fl avours & oils
have been extracted creating a rich
tasting espresso.

•  Under Extraction
The pour is fast & light in colour, the

resulting crema is thin with a creamy 
light brown colour which quickly 
dissipates. This occurs when too little of 
the essential oils, fl avours & colours from 
the coff ee grinds have been extracted. 
This creates a sour tasting espresso.

•  Over Extraction
There may be no pour, or it may be
slow & drip throughout the entire pour.
The resulting crema is very dark. This
occurs when too much of the essential
oils, fl avours & colours from the coff ee
grinds have been extracted. This
creates a bitter tasting espresso.

3. Look for Colour Change
The optimum shot contains 3 elements:
  Heart: At the base - starts out dark brown.
  Body: Blends with the heart - becomes a 

rich caramel with reddish reflections.
  Crema: The layer on top of the body - 

dark golden.

 Crema  -
 Body  -
 Heart  -

TIPS FOR PERFECT ESPRESSO EXTRACTION
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Milk texturing is the steaming of milk. 
Key Elements of Textured Milk
Milk that has been textured correctly has 
a thick, rich microfoam with a silky sheen. 
Texturing involves both heating and 
aerating milk using steam. Vital elements 
include positioning of the Steam Wand, 
when to adjust the Milk Jug position and 
reaching the correct temperature. Use the 
below steps to help you create café-style 
microfoam.
1. Fill Milk Jug
Add cold milk around 4°C into a chilled 
clean Stainless Steel Jug. 
Fill to the bottom of the spout.
Note: The volume of milk will increase or 
’stretch’ during texturing, so don’t overfill 
the Jug.

A larger capacity Milk Jug is available for 
purchase from Breville. Details are on the 
back page.
2. Steam Warm Up
Turn DIAL to  . For best milk texturing 
results every time, allow steam to heat up. 
Steam is ready when  LIGHT is fully ON. 
You will also hear the Pump start. Pause 
steam by returning DIAL to the vertical 
position.

3. Position
Place the Steam Wand Arm in the Jug spout 
at the 12 o'clock position, with the Steam 
Wand Tip in the milk at the 3 o'clock position, 
a finger width away from the edge of the 
Jug. Keep Steam Wand Tip just under the 
surface of the milk. Turn DIAL back to 
position to start texturing. A whirlpool action 
should be created in the Jug.

4. Sound
How air is introduced to the milk 
determines the consistency of the foam. 
If large gulps of air are added to the 
milk, the foam will have large bubbles. 
Introducing air to the milk in a controlled, 
gentle fashion indicated by a gentle hissing 
sound, will ensure the milk has fine aerated 
microfoam.
Barista Tip: Milk Texturing Sounds
• Gurgling - Tip not deep enough, raise Jug.
• Smooth Hissing - Just right for latte.
• Screeching - Tip too deep, lower Jug.
5. Keeping Steam Tip Position
As the steam heats & textures the milk, 
the milk will stretch causing the level of 
the milk in the Jug to rise. As this happens 
follow the level of the milk by lowering the 
Jug, keeping the Steam Wand Tip just 
below the surface.

Note: Some adjustments to technique will 
be required when using non-dairy milk.

FINGER

WIDTH

12

3

TIPS FOR MILK TEXTURING

FILL

MAX

4°C
FINISHED

MAX

VCF152X_VCF153X_21MLM1 (EMEA).indd   18VCF152X_VCF153X_21MLM1 (EMEA).indd   18 5/14/21   15:525/14/21   15:52



19

6. Amount of Foam
Create the amount of microfoam you 
want. Cappuccinos traditionally have more 
microfoam than flat whites. 
(See Coffee Styles to Try, pages 18-19)
7. Immerse Tip
After creating the desired amount of foam, 
immerse the Steam Wand half depth way 
into the milk. This heats all the milk and 
pulls in milk instead of air. This ensures the 
milk & foam are blended together, making it 
denser & smoother.

8. Correct Temperature
An indication of reaching correct milk 
temperature is when the Milk Jug base 
can only be touched comfortably for 
approximately 3 seconds.
Barista Tip: Milk Temperature
•  Under - If not heated long enough, it will

be warm with little texture.
•  Optimum - See below table.
•  Over - If heated for too long it will start to

boil around 72°C and will have a burnt
taste with all texture lost.

Note: Above recommendations might 
vary from one milk brand to another and 
depending on your taste preference.

9. Purging the Steam Wand
When correct milk temperature has been 
reached, turn the DIAL to the vertical 
position and remove the Jug from the 
Steam Wand. Place Milk Jug to one side. 
Place the Steam Wand over the Drip 
Tray. Turn the DIAL to the  position for a 
few seconds, then return the DIAL to the 
vertical position. This will remove any milk 
that has been sucked into the Steam Wand 
Tip.

10. Wipe Steam Wand
Wipe the Steam Wand Arm & Tip with 
a clean damp cloth to remove any milk 
residue.
11. Tap & Swirl the Jug
Gently tapping the Jug on the benchtop 
helps to release larger trapped air bubbles.
Swirling helps the milk & froth to combine 
for an even consistency & a silky 
appearance.

12. The Finishing Touches
Pour from the Milk Jug into your cup in one 
steady motion. 

Milk Temperature
Full & Skim 60-65°C
Almond 55-65°C
Soy 55-60°C
Coconut 65-70°C

TIPS FOR MILK TEXTURING

www.breville.co.uk
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COFFEE STYLES TO TRY

Espresso (Short Black)
Espresso is a concentrated, full bodied coffee with a  stable layer 
of crema on top.  An espresso is the  foundation of all café coffee.
• Espresso glass (90mL)
• Single or double shot of espresso

Ristretto
A ristretto is an extremely short espresso, distinguished by its 
intense flavour, aftertaste and its thin crema on top.
• Espresso cup (30mL)
• Half a single shot of espresso

Long Black (Americano)
A standard espresso with hot water added. The hot water is 
added first so that the crema is maintained.
• Cup (190mL)
• Hot Water (to preference)
• Single or double shot of espresso

Con Panna
Con Panna, Italian for ‘with cream’, made up of an espresso 
topped with lightly whipped cream. It can also be dusted with 
cinnamon or drinking chocolate.
• Cup (190mL)
• Single or double shot of espresso
• Lightly whipped cream - dusted cinnamon.

Macchiato
Macchiato, Italian for ‘to stain or mark’. Traditionally served as a 
standard espresso with a dash of cold or textured milk & a small 
dollop of textured foam into the middle of the crema.
• Espresso glass (90mL)
• Single or double shot of espresso
• Dash of cold or textured milk & small dollop of textured foam.
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COFFEE STYLES TO TRY

Flat White
An espresso with textured milk & a thin layer of textured foam 
milk on top. The wider cup will create the slim layer of foam, the 
signature of the flat white.
• Wide cup (190mL)
• Single or double shot of espresso
• Textured milk & foam.

Latte
An espresso with textured milk & a finger width layer of textured 
foam milk on top. The narrower cup will create the thicker layer 
of foam.
• Glass or Cup (220mL)
• Single or double shot of espresso
• Textured milk & foam.

Cappuccino
An espresso with ⅓ steamed textured milk, topped with ⅓ 
creamy foam & a dusting of chocolate.
• Cup (190-240mL)
• Single or double shot of espresso
• ⅓ Textured milk, ⅓ textured foam - dusted with chocolate.

Mocha
Made in a similar way to a cappuccino but with the addition of 
drinking chocolate. Simply stir the chocolate into the espresso 
prior to adding the steamed textured milk & foam.
• Cup or tall glass (190-240mL)
• Single or double shot of espresso
• Drinking chocolate (to preference)
• ⅓ Textured milk, ⅓ textured foam.

Babyccino
Steamed textured milk with a layer of foamed milk.
It can also be dusted with chocolate.
• Small cup (90mL)
• No shot of espresso
• Textured milk & textured foam - dusted with chocolate.
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The Barista Max features Auto Shot 
Volumetric Control.
It extracts just the right amount of 
espresso then automatically stops.

- Pours 1 shot of espresso
- Pours 2 shots of espresso

- Pours up to = 200mL

At any point during espresso extraction 
you can stop the pour by pressing the 
same button again.

You can adjust the default shot volumes to 
suit how you like your coffee.
Note: Maximum allowed shot volumes:

 BUTTON 100mL
 BUTTON 200mL

BUTTON 400mL
Preparing to Customise Shot Volume(s)
• Check Water Reservoir
-  Ensure there is enough water in the

Reservoir.

•  Check Power
 Ensure that:
-  The Power Plug is inserted into the

outlet & switched on.
-  The DIAL is in the vertical position.
-  The machine is on and in the READY

state.

Customise - One Cup Shot Volume 
-  Insert One Cup Filter Basket into the

Group Handle.
-  Fill with coff ee grinds then tamp.

-  Insert Group Handle into the Group
Head.

-  Press & hold the BUTTON for 4 
seconds.

-  The LIGHT will fl ash to indicate it is 
in custom mode.

-  Espresso will start to pour.

-  When you reach your desired 1 shot
volume, press the BUTTON.

-  The espresso pour will stop.

-  The machine will beep & the  LIGHT 
will stop fl ashing.

-  The new espresso shot volume has 
been saved.

-  The machine will return to the READY
state.

CUSTOMISABLE - SHOT VOLUMES

MAX
2.8L

1L

MIN

ONE CUP
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CUSTOMISABLE - SHOT VOLUMES

Customise - Two Cup Shot Volume
-  Insert Two Cup Filter Basket into the

Group Handle.
-  Fill with coff ee grinds then tamp.

-  Insert Group Handle into the Group
Head.

-  Press & hold the BUTTON for 4 
seconds.

-  The LIGHT will fl ash to indicate it 
is custom mode.

-  Espresso will start to pour.
-  When you reach your desired 2 shots

volume, press the BUTTON.
-  The espresso pour will stop.
-  The machine will beep & the

LIGHT will stop fl ashing.
-  The new espresso shot volume 

has been saved.
-  The machine will return to the READY

state.

Customise - Manual Shot Volume
-  Insert your desired Filter Basket into

the Group Handle.
-  Fill with coff ee grinds then tamp.

-  Insert Group Handle into the Group
Head.

-  Press & hold the  BUTTON for 4 
seconds.

-  The  LIGHT will fl ash to indicate it is 
in custom mode.

-  Espresso will start to pour.
-  When you reach your desired shot

volume, press the  BUTTON.
-  The espresso pour will stop.
-  The machine will beep & the  LIGHT 

will stop fl ashing.
-  The new  espresso volume has been 

saved.
-  The machine will return to the READY

state.

ONE CUP OR TWO CUPTWO CUP

Restore - All Default Shot Volumes
-  Press & hold all 3 EXTRACTION

BUTTONS at the same time for 4
seconds.

-  The machine will beep and all 3
EXTRACTION BUTTON LIGHTS will
fl ash together.

-  The default espresso volumes have
been restored.

-  The machine will return to the READY
state.
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The Thermoblock heats water so that 
espresso extracts at 92°C. For the best 
tasting espresso, balancing bitterness and 
acidity.

You can adjust the water temperature used 
for espresso extraction, in 2°C increments 
between 88°C - 96°C, to cater for different 
types of roasted coffee beans and for 
personal preference. 
-  Higher temperatures increase bitterness

and decrease acidity.
-  Lower temperatures decrease bitterness

and increase acidity.
•  Check Power

 Ensure that:
-  The Power Plug is inserted into the

outlet & switched on.
-  The DIAL is in the vertical position.
-  The machine is on and in the READY

state.

•  Access Extraction Temperature
Custom Mode
-  Simultaneously press & hold the

& BUTTONS for 4 seconds. The
machine will beep and the LIGHT
begins to fl ash.

Note: The  LIGHT will continue to flash 
to indicate you are in a custom mode.

Important: If no buttons are pressed 
within 1 minute of entering a custom mode, 
the machine will exit and go back to the 
READY state.

•  Adjusting Extraction Temperature
 The combination of EXTRACTION
LIGHTS illuminated signals the
temperature selected. The default
setting is:
- 92°C = ONE CUP LIGHT illuminated.

- To adjust extraction temperature press:
-  MANUAL SHOT BUTTON = minus

button.
- TWO CUP BUTTON = plus button.

- 94°C = ONE & TWO CUP LIGHTS
illuminated.

- 96°C = TWO CUP LIGHT illuminated.

- 90°C =  MANUAL SHOT & TWO CUP
LIGHTS illuminated.

- 88°C = MANUAL SHOT LIGHT
illuminated.

• Confi rm Extraction Temperature
-  Press the BUTTON to save your

selection. The machine will beep &
exit the custom mode.

-  The machine will return to the READY
state.

CUSTOMISABLE - EXTRACTION TEMPERATURE
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You can easily reset all settings to the 
factory defaults.
Restore All Default Settings
-  The machine is on and in the READY

state.
-  Press & hold the  & all 3 EXTRACTION

BUTTONS at the same time for 4
seconds.

-  The machine will beep and the  ,
EXTRACTION BUTTONS & DIAL
LIGHTS will all flash together three
times.

-  All default settings have been restored.
-  The machine will return to the READY

state.

CUSTOMISABLE - EXTRACTION PRE-INFUSION PROFILE

RESTORE ALL DEFAULT SETTINGS

You can select from three Pre-infusion 
Profiles to cater for personal preferences.

-  Gentle Pre-infusion: Small defined
amounts of water are introduced into
the tamped coffee grinds, gently adding
moisture to bloom the coffee grinds in
preparation for a steady water flow. For
a balanced tasting espresso.This is the
default profile setting.

-   Distinct Pre-infusion: A single distinct
dose of water is released into the
tamped coffee grinds, followed by a brief
rest period, then a steady water flow. For
a more bright tasting espresso.

-  Constant Pre-infusion: Delivers a
constant, steady water flow from start
to finish. For a more sharp tasting
espresso.

•  Access Pre-infusion Custom Mode
-  The machine is ON and in the READY

state.
-  Simultaneously press & hold the  ,

ONE & TWO CUP BUTTONS for 4
seconds. The machine will beep and
the  LIGHT begins to flash.

• Selecting Pre-infusion Profiles
 The EXTRACTION LIGHT illuminated
signals the Pre-infusion Profile selected.
 The default setting is:
-  Gentle =  BUTTON.

The  LIGHT is illuminated.

- To select a Pre-infusion Profile press:
-  Distinct =  BUTTON.

The  LIGHT will illuminate.

-  Constant = BUTTON.
 The LIGHT will illuminate. 

• Confirm Pre-infusion Profile
-  Press the  BUTTON to save your

selection. The machine will beep & exit
the custom mode.

-  The machine will return to the READY
state.
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The espresso making process involves 
extracting oils out of coffee grinds. Deposits 
of grinds & oils build up over time, affecting 
the taste of the coffee & operation of the 
Espresso Machine.

Purging water through the Group Head & 
Steam Wand, before & after making each 
coffee, is the easiest way to keep your 
Espresso Machine clean.
(See Coffee Making Guide pages 10-13)

Cleaning Accessories & Removable 
Parts
-  Do not immerse the appliance, power and

plug in water or any other liquid.
-  Clean parts in warm water with a mild

detergent, rinse & dry.
Note: Do not use alkaline cleaning agents, 
abrasives or metal scourers, as these will 
scratch the surfaces of parts.

Dishwasher Safe parts:
- Stainless Steel Milk Jug
- Stainless Steel Drip Tray Grill
- Stainless Steel One Cup Filter Basket
- Stainless Steel Two Cup Filter Basket
- Cleaning Disc

Dishwasher Safe TOP SHELF ONLY parts:
- Hardened Stainless Steel Top Burr
- Grind Bin

NON Dishwasher Safe parts:
- Water Reservoir
- Group Handle / Portafilter
- Bean Hopper
- Drip Tray
- Tamper
- Cleaning Pin
- Cleaning Brush

Cleaning Warming Plate & Exterior
•  When Required

Wipe over the machine with a soft
damp cloth with a mild detergent and
wipe dry.

CAUTION: To prevent damage to the 
appliance do not use alkaline cleaning 
agents, abrasives or metal scourers.

Cleaning Drip Tray & Grind Bin
•  When Required

Empty if the red Water Level Indicator
appears through the Stainless Steel
Grill, otherwise water will overfl ow.
Note: Over time it is normal for the
inside of the Drip Tray & Grind Bin to be
stained by the oils in the coff ee grinds.

•  Weekly
Clean in warm water with a mild
detergent, rinse & dry.

Cleaning Group Handle & Filter Basket
•  Every Time

Wash after each use by rinsing them
with warm water under the tap.

•  Regular Intervals
In warm soapy water using a mild
detergent, rinse & dry.

Cleaning Shower & Group Head
•  Every Time

Run water through before making an
espresso. (See Coff ee Making Guide
pages 10)

•  Weekly
-  Purge water through the Group head

by pressing the ONE CUP BUTTON.
-   Allow water to run through until it stops.
-  With the Cleaning Brush remove any

coff ee grinds from around the Group 
Head inside rim and Silicone Seal. 
Wipe the Shower Head with a damp 
cloth.

Cleaning Tablet
Espresso Machine Cleaning Tablets can be 
purchased online. 

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

INSERT
SHOWER 

HEAD

GROUP HEAD 

INSIDE RIM

SILICONE

SEAL

CARE & CLEANING - ESPRESSO MACHINE
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Cleaning Cycle
The CLEAN LIGHT will illuminate blue to 
indicate a Cleaning Cycle is required.
The Cleaning Cycle takes approximately 7 
minutes to complete. 
•  Preparing for Cleaning Cycle

-  Ensure there is at least 1 Litre of water
in the Reservoir.

 - Empty the Drip Tray & replace.

- The machine is on and in the READY
state.

-  Place the Two Cup Filter Basket & the
Cleaning Disc into the Group Handle.

-  Place one Cleaning Tablet in the
middle of the Cleaning Disc in the
space provided.

-  Insert Group Handle into the Group
Head.

•  Start the Cleaning Cycle
-  Simultaneously press & hold the ON/

OFF & MANUAL SHOT BUTTONS for
4 seconds. The machine will beep and
the Cleaning Cycle will start.

Note: The Cleaning Cycle can be exited 
at any point by pressing the ON/OFF 
BUTTON.

-  The ON/OFF & CLEAN LIGHTS will
flash during the cleaning cycle.

-  Water will purge into the Drip Tray and
small amounts of water will pour from
the Group Handle spouts.

•  Cleaning Cycle Complete
-  The machine will beep and the ON/

OFF & CLEAN LIGHTS will stop 
fl ashing.

-  The machine will return to the READY
state.

-  Remove the Group Handle from the 
Group Head. Check tablet has been 
dissolved.

Note: If the tablet has not been dissolved, 
insert the Group Handle back into the 
Group Head, empty the Drip Tray & 
replace. Repeat the ‘Start the Cleaning 
Cycle’ section.
•  Cleaning Cycle Clean Up

-  Purge the Group Head by pressing the
ONE CUP BUTTON and water should
fl ow.

-  Allow water to run through until it
stops.

-  Wash the Drip Tray, Group Handle &
Cleaning Disc in warm water with a
mild detergent, rinse & dry.

Group Head Silicone Seal
A Silicone Seal is located in the Group 
Head and creates a seal against the Filter 
Basket when making an espresso.
Important: When not being used, we 
recommend not to leave the Group Handle 
inserted into the Group Head, as this will 
reduce the life of the Silicone Seal.
Over time this Seal loses its elasticity and 
may require replacement. The seal may 
need replacing when watery espresso 
leaks from around the Group Handle during 
extraction, or if the Group Handle is loose 
when fully turned to the centre position.
Note: Contact Breville should you think 
that the Group Head Seal needs replacing. 
Do not attempt to change the Silicone Seal 
without first consulting Breville.

CARE & CLEANING - ESPRESSO MACHINE
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Cleaning Steam Wand
•  Every time

-  After texturing milk purge the Steam
Wand by turning the DIAL to HOT
WATER for just 1-2 seconds.

-  Wipe the Steam Wand with a damp cloth.
(See Coff ee Making Guide page 13)

•  2-3 Months
-  Soak the Steam Wand overnight in

the Milk Jug with warm water & one
Cleaning Tablet.

-  In the morning remove the Jug and
rinse ensuring that all traces of the
solution have been removed.

-  Wipe Steam Wand with a damp cloth
ensuring that all traces of the cleaning
tablet have been removed.

-  Run Hot Water through the Steam
Wand for 40 seconds.

•  Unblocking Steam Wand
If the Steam Wand Tip becomes
clogged with milk residue:
-  Insert the thicker 'STEAM' Cleaning

Pin up the Steam Wand Tip hole and
remove.

- Run Hot Water through the Steam
Wand for 40 seconds.

•  Steam Wand Remains Blocked:
-  Unscrew the Steam Wand Tip and

soak overnight in the Milk Jug with 
warm water & one Breville Cleaning 
Tablet.

-  In the morning rinse the Jug & Steam
Wand Tip under running water
ensuring all traces of the cleaning
tablet have been removed.

-  Use the thicker 'Steam' Cleaning Pin
to clean the Steam Wand Tip.

-  Ensure red O-ring is present &
undamaged.

-  Screw the Steam Wand Tip back into
the Steam Wand Arm.

-  Run Hot Water through the Steam
Wand for 40 seconds.

Cleaning Filter Baskets
•  2-3 Months

-  Soak the Filter Basket(s) overnight in
the Milk Jug with warm water & one
Cleaning Tablet.

-  In the morning rinse the Jug & Filter
Basket(s) under running water
ensuring all traces of the cleaning
tablet have been removed.

-  Place a Filter Basket into Group
Handle (without coff ee grinds) and
insert into Group Head.

-  Press the ONE CUP BUTTON.
-   Allow water to run through until it stops.

•  Unblocking Dual Wall Filter Baskets
 If the Dual Wall Filter Basket (not
supplied with the Barista Max) becomes
clogged with coff ee grinds:
-  Insert the thinner 'FILTER' Cleaning

Pin in the exit hole and remove.

-  Place Filter Basket into Group Handle
(without coff ee grinds) and insert into
Group Head.

-  Press the ONE CUP BUTTON.
-   Allow water to run through until it stops.
-  Repeat if needed.

CARE & CLEANING - ESPRESSO MACHINE
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Conical Burrs are used to grind coffee 
beans to a suitable size for espresso 
extraction. Deposits of grinds & oils build up 
over time, affecting the taste of the espresso 
& operation of the integrated Grinder.
Cleaning Grinding Cradle & Grind Outlet
•  Weekly

Remove any coff ee grinds from the
Grinding Cradle & Grind Outlet with the
Cleaning Brush and wipe with a damp
cloth, wipe dry.

Cleaning the Bean Hopper
•  2-3 Months

If the Grinder is used frequently
(everyday), the Bean Hopper needs to
be cleaned to ensure best performance.

CAUTION: To prevent damage to the 
appliance do not use alkaline cleaning 
agents, abrasives or metal scourers.
WARNING: Do not immerse the machine 
in water.
•  Preparing to Clean Bean Hopper

-  Turn off  the machine, switch off  &
unplug at power outlet.

-  Make note of the current Grind Setting
(to use as the starting point after
cleaning).

• Remove and Clean Bean Hopper
-   Turn Bean Hopper fully anti-clockwise,

to close the Hopper Gates and unlock 
the Bean Hopper.

-  Remove the Bean Hopper from
the Grinder Collar and store any
remaining beans in an airtight
container to preserve their freshness.

-  Wash the Bean Hopper in warm soapy
water, then rinse & dry. Let the Bean
Hopper stand to allow thorough air
drying before replacing.

• Replace Bean Hopper
-  Ensure the Grinder Collar is clear of

coff ee beans or grinds.

Note: Coffee grinds caught under the Top 
Burr may prevent the Bean Hopper from 
seating correctly. If this happens grind off 
excess coffee beans, see page 28.

-  Ensure the Hopper Guide is aligned
with the vertical white lines on the
Hopper base.

-    Align & insert the Bean Hopper into
the Grinder Collar and fi rmly pushing
down turn clockwise to lock into place
and open the Hopper Guide.

-  Reset to the Grind Setting noted prior
to cleaning.

Note: After cleaning, the optimum Grind 
Setting may have changed. To find the 
optimum Grind Setting use the information 
on pages 14-15.

CARE & CLEANING - GRINDER
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CARE & CLEANING - GRINDER

Cleaning & Unblocking Grinder Burrs, 
Collar, Grind Chamber and Outlet
•  1-2 Months

If the Grinder is used frequently
(everyday), the Burrs need to be cleaned
to ensure best performance of the
integrated Grinder. Regular cleaning helps
the Burrs achieve consistent grinding
results, which is especially important
when grinding coff ee beans for espresso.

•  Grind Off  Excess Coff ee Beans
-   The machine is on and in the READY

state.
-  Make note of the current Grind Setting

(to use as the starting point after
cleaning).

-  Insert Two Cup Filter Basket into the
Group Handle.

- Insert Group Handle into Grinding
Cradle.

-  Turn Bean Hopper fully anti-clockwise
to close the Hopper Gates and unlock
the Bean Hopper. The Bean Hopper
will pop up slightly.

-   Place your hand on top of the Bean
Hopper and push down lightly. At
the same time push down the Group
Handle to activate the Grinder.
Continue grinding until no more coff ee
grinds are emitted from the Grinder.

-  Remove the Group Handle and
dispose of the waste grinds as these
will be too coarse for espresso coff ee.

-  Remove the Bean Hopper from
the Grinder Collar and store any
remaining coff ee beans in an airtight
container to preserve their freshness.

•  Preparing to Clean
-  Turn off  the machine, switch off  &

unplug at power outlet.
CAUTION: Care should be taken when 
cleaning Grinder Burrs as they are sharp.
•  Cleaning Top Burr

-  Fold the two handles up and lift the
Top Burr from the Grinder Collar.

-  Wash the Top Burr in warm soapy
water with a mild detergent, rinse & dry.

Note: Spots & marks on the surface of the 
Burrs are part of the hardening process (for 
extra-long life). These marks do not affect 
the performance of the Grinder or the taste 
of the espresso.
•  Cleaning & Unblocking Bottom Burr

and Grind Chamber
-   Use the Cleaning Brush or a Vacuum

Cleaner to thoroughly clear the parts
and surfaces in the Grind Chamber of
fi ne coff ee grinds. A damp cloth can
be used to wipe the inside of the Grind
Collar.

-     Allow thorough air drying.

TURN

PUSH DOWN

PUSH DOWN GROUP HANDLE

AT THE SAME TIME

TWO CUP

AIR TIGHT 

CONTAINER

REMOVE
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WARNING: Do not pour water or any other 
liquid into the Grind Chamber.
•  Cleaning & Unblocking Grind Outlet

-  Feed the Cleaning Brush up into the
Grind Outlet from below, wiping &
brushing the inside surfaces.

-  If the Grind Outlet is clear the bristles will
be visible inside the Grind Chamber.

• Replace Top Burr
-  Ensure the dot on the Top Cover

aligns with the dot on the Grinder
Collar.

-  Using the two handles insert the Top
Burr into the Grinder Collar.

-  The arrows on the Top Burr should
align to arrows on the Grinder Collar.

-  When correctly seated, the Top Burr
will be fl ush with the surface of the
Grinder Collar.

-  Place handles down, one on each
side.

• Replace Bean Hopper
-  Ensure the Hopper Guide is aligned

with the vertical white lines on the
Hopper base.

-    Align & insert the Bean Hopper into
the Grinder Collar and fi rmly pushing
down turn clockwise to lock into place
and open the Hopper Guide.

-  Reset to the Grinder Setting noted
prior to cleaning.

-  Refi ll the Bean Hopper with coff ee
beans.

Note: After cleaning, the optimum Grind 
Setting may have changed. To find the 
optimum Grind Setting use the information 
on pages 14-15.

CARE & CLEANING - GRINDER
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After continued use, your Espresso 
Machine may develop a build-up of mineral 
deposits and therefore require occasional 
descaling. 
We recommend descaling your Espresso 
Machine every 4-6 months, although this 
period will depend on the hardness of 
water and frequency of use.
Descaling Solution
You have 2 options:
A.  Espresso Machine Descaling Tablets.
or
B.  White vinegar & warm water.
Descaling Cycle
The Descaling Cycle takes approximately 
10 minutes to complete.
Important: If the Descaling Cycle is not 
completed or stopped part way through 
any of the Descaling Steps, then you will 
need to start the Descaling Cycle again 
from the beginning.
Preparing for Descaling Cycle
• Fill Water Reservoir with Solution
A.  Fill Water Reservoir with 1 Litre of warm

water. Add one Descaling Tablet. Allow
tablet to fully dissolve.

or
B.  In an empty Water Reservoir add 1½

tablespoons of white vinegar. Fill Water
Reservoir with 1 Litre of warm water.
Allow solution to mix thoroughly.

- Insert the Water Reservoir into position.

•  Place Containers
- Place a 1 Litre container under Group
Head and another 1 Litre container
under the Steam Wand.

•  Check Power
 Ensure that:
-  The Power Plug is inserted into the

outlet & switched on.
-  The DIAL is in the vertical position.
-  The machine is on and in the READY

state.

•  Access the Descaling Cycle
-  Simultaneously press & hold the

& BUTTONS for 4 seconds. 
The machine will beep and a fl ashing 
light combination between the &
LIGHTS begins.

DESCALING CYCLE - ESPRESSO MACHINE
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Note: The  LIGHT will continue to flash 
until completion of the Descaling Cycle.
Important: If Descaling Step 1 is not 
started within 1 minute of entering the 
Descaling Cycle, the machine will exit 
the Descaling Cycle and go back to the 
READY state.
Important: The Descaling Cycle can 
be exited at any point by pressing the  
BUTTON.
Step 1. Start Descaling Cycle
-  Turn the DIAL to the STEAM position.
-  The STEAM LIGHT will now be fully

illuminated.
-  The Pump will start and hot water will

run from the Group Head & Steam
Wand. Over a 2 minute period the
Pump will make diff erent noises.

-  When hot water has stopped being
released from the Group Head &
Steam Wand, this step is fi nished.

-  To indicate the machine has fi nished
this step the machine will beep, 
the STEAM LIGHT will stop being 
illuminated and the DIAL LIGHT will 
now start to fl ash.

-  Turn the DIAL to the vertical position.
 -  The DIAL LIGHT will now be fully

illuminated.
-  Move to Step 2.
Step 2. Preparing for Purge
Important: There is a maximum of 5 
minutes allowed to complete this step 
before the Descaling Cycle will exit.
-  The Steam Wand & Group Head now

need to be purged clean with fresh
water to remove descaling solution.

• Rinse Water Reservoir
-  Remove the Water Reservoir and

rinse thoroughly under running
water, ensuring that all traces of
the descaling solution have been
removed.

• Fill Water Reservoir
-  Fill the Water Reservoir to the '1 Litre'

line with cold water from the tap and
insert into position.

• Empty Containers
-  Empty water from the containers and

replace.
-  Move to Step 3.

Step 3. Start Purge
-  Turn the DIAL to the STEAM position.
-  The STEAM LIGHT will now be fully

illuminated.
-  The Pump will start and hot water will

run from the Group Head & Steam
Wand. Over a 2 minute period the
Pump will make diff erent noises.

-  When hot water has stopped being
released from the Group Head &
Steam Wand, the Descaling Cycle is
complete.

Descaling Cycle Complete
-  To indicate the completion of the

Descaling Cycle the machine will beep
and the  LIGHT will stop fl ashing.

-  The STEAM LIGHT will stop being
illuminated and the DIAL LIGHT will
now start to fl ash to prompt the return
of the DIAL to the vertical position.

-  Turn the DIAL to the vertical position.
-  The machine will return to the READY

state.
Descaling Cycle Clean Up
-  Empty water from the containers and

clean, ensuring that all traces of the
descaling solution have been removed.

DESCALING CYCLE - ESPRESSO MACHINE
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TROUBLESHOOTING GUIDE - ESPRESSO MACHINE

Problem Possible Cause What To Do
Group Handle 
is tight to turn 
in the Group 
Head

The Group Head Silicone 
Seal is new and needs 
bedding in.

Keep using. This Seal will bed in 
during the first few uses and become 
easier to turn.

Too many coffee grinds used Fill with less coffee grinds.
Group Handle 
is loose 
or comes 
off during 
espresso 
extraction

Group Handle is not attached 
correctly or has not been 
tightened sufficiently.

Ensure all three tabs of the Group 
Handle are fully inserted into the 
Group Head and rotated to the centre 
position. See Coffee Making Guide, 
page 11.

No Filter Basket inserted in 
the Group Handle.

Ensure a Filter Basket is inserted into 
the Group Handle before using in the 
Group Head.

Group Head Silicone Seal is 
damaged or worn.

See Care & Cleaning, page 25. 
Contact Breville Customer Care.

Espresso 
squirts or 
trickles down 
the side of 
the Group 
Head during 
extraction

Coffee grind is too fine. Change to a coarser Grind Setting.
Too many coffee grinds used. Fill with less coffee grinds.
Coffee grinds tamped too 
hard.

Apply less force during tamping.

Top edge of Filter Basket has 
not been cleaned of loose 
coffee grinds.

Wipe around top edge of the Filter 
Basket before inserting into Group 
Head. See Coffee Making Guide, 
page 11. 

Group Head inside rim, 
Silicon Seal or Shower Head 
is dirty.

Clean the parts with the Cleaning 
Brush and damp cloth. See Care & 
Cleaning, page 25. 

Group Head Silicone Seal is 
damaged or worn.

See Care & Cleaning, page 25. 
Contact Breville Customer Care.

Espresso is too 
cold

Coffee beans being stored in 
the fridge or freezer.

Store coffee beans in a dry, airtight 
container. Place in a cool dark 
cupboard.

Custom extraction 
temperature being used.

Use the default 92°C extraction 
temperature. See Customisable - 
Extraction Temperature, page 23.

Cup or glass was cold prior 
to espresso pour.

Pour hot water from the Steam 
Wand into the cup before extracting 
espresso. See Coffee Making Guide, 
page 10.

Group Head or Handle not 
warmed before use.

Hold the Group Handle under the 
Group Head and press the ONE CUP 
BUTTON. Allow water to run through. 
See Coffee Making Guide, page 10.
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TROUBLESHOOTING GUIDE - ESPRESSO MACHINE

Problem Possible Cause What To Do

No espresso 
pours

No water in the Water 
Reservoir.

Fill reservoir with water. Prime water 
through the Group Head, press the 
ONE CUP BUTTON. Allow water to 
run through. 

Coffee grind is too fine. Change to a coarser Grind Setting.
Too many coffee grinds used. Fill with less coffee grinds.
Coffee grinds tamped too hard. Apply less force during tamping.
Custom shot volume being 
used.

Reset to the default shot volumes. 
See Customisable - Shot Volumes 
Temperature, pages 20-21

The Filter Basket is blocked. See Care & Cleaning, pages 25 to 27.
Group Head is dirty. A Cleaning Cycle is required. See 

Cleaning Cycle, page 26.
Group Head is blocked. A Descaling Cycle is required. See 

Descaling Cycle, pages 30-31.
Espresso 
pours out in 
drips
(Over 
Extracted)

Coffee grinds are too fine. Change to a coarser Grind Setting.
Too many coffee grinds used. Fill with less coffee grinds.
Coffee grinds tamped too hard. Apply less force during tamping.
Espresso Machine has scale 
build up.

A Descaling Cycle is required. See 
Descaling Cycle, pages 31 to 32.

Espresso 
does not have 
any crema, or 
crema is thin
(Under 
Extracted)

Coffee beans are old or dry. Use freshly roasted coffee beans. See 
Tips for Grinding, page 14.

Coffee grinds too coarse. Change to a finer Grind Setting.
Not enough coffee grinds used. Fill with more coffee grinds.
Grinds not tamped 
(compacted) enough.

Tamp more firmly. See Espresso 
Extraction Guide section, page 15.

Espresso shot 
volume too 
much or too 
little

Custom shot volumes being 
used.

Restore to default shot volumes or 
change your custom shot volume(s). 
See Customisable - Shot Volumes, 
page 21.

Espresso 
tastes bitter

Type of coffee beans being 
used.

Try different brands of coffee beans.

Custom extraction 
temperature being used.

Use the default 92°C extraction 
temperature. See Customisable - 
Extraction Temperature, page 23.

Steam function has been 
used just before extracting 
espresso.

Allow time for water to purge the 
Thermoblock and cool down before 
extracting espresso. The STEAM 
LIGHT should have finished flashing.

VCF152X_VCF153X_21MLM1 (EMEA).indd   35VCF152X_VCF153X_21MLM1 (EMEA).indd   35 5/14/21   15:525/14/21   15:52



36

TROUBLESHOOTING GUIDE - ESPRESSO MACHINE

Problem Possible Cause What To Do

Spent (used)
coffee cake is 
wet

A little water will remain on 
top of the used coffee cake.

Rest Group Handle on the Drip 
Tray for 5 sec to allow the water to 
dissipate before disposing cake.

Too many coffee grinds used. Fill with less coffee grinds.
Dual Wall Filter Baskets being 
used.

Dual Wall Filter Baskets will keep the 
coffee cake wetter than Single Wall 
Filter Baskets.

Espresso 
pours into cup 
unevenly

Uneven tamping. Ensure coffee grinds are tamped 
evenly.

Obstruction in the Group 
Head or Handle.

Check there is nothing obstructing the 
Group Head or Handle & clean.

Pump makes 
an unusual 
noise

No water in the reservoir. Fill reservoir with water. 
Let the machine return to the READY 
state if it is cooling down after steam.
Prime water through the Group Head, 
press the ONE CUP BUTTON. Allow 
water to run through.

Water Reservoir is not 
correctly positioned.

Insert the Water Reservoir into the 
back of the unit.

Red Plug from the packaging 
may still be inserted.

Remove the red packaging plug found 
at the base of the Water Reservoir.

New Pre-infusion Profiles has 
been selected.

Different Pre-infusion Profiles 
make different noise at the start 
of an espresso extraction. See 
Customisable - Pre-infusion Profiles, 
page 24.

Water around 
Drip Tray area 
or on benchtop

Water overflowing from Drip 
Tray.

Empty if the red Water Level Indicator 
appears through the Drip Tray 
Stainless Steel Grill.

Drip Dray not present when 
Thermoblock is auto purging.

Keep Drip Tray in place, when cooling 
to espresso temperature. The STEAM 
LIGHT flashes and water purges into 
Drip Tray. See Coffee Making Guide, 
page 13.

VCF152X_VCF153X_21MLM1 (EMEA).indd   36VCF152X_VCF153X_21MLM1 (EMEA).indd   36 5/14/21   15:525/14/21   15:52



37

TROUBLESHOOTING GUIDE - ESPRESSO MACHINE

Problem Possible Cause What To Do

Milky coffee is 
too cold

Milk may not be heated 
enough.

Ensure that milk is heated properly 
during texturing, but be sure not to 
heat too much and boil the milk. 
See Tip for Milk Texturing, pages 
17-18.

No steam from 
the Steam 
Wand

Steam Wand Tip is blocked. See Care & Cleaning, page 27.

No water in the Water 
Reservoir.

Fill reservoir with water. Run hot water 
through the Steam Wand to ensure 
water flows.

Espresso Machine has scale 
build up.

A Descaling Cycle is required. See 
Descaling Cycle, pages 31-32.

Steam Wand 
making a 
screeching 
noise

Steam Wand Tip too deep. Lower Milk Jug. Ensure the Steam 
Wand Tip is positioned correctly when 
texturing. See Tip for Milk Texturing, 
pages 17-18.

Not enough 
foam when 
texturing

Milk is not fresh. Ensure the milk being used is fresh.

Milk temperature is too 
warm.

Ensure you start texturing with milk 
that is around 4°C.

Type of Milk Jug being used. For best texturing results use a chilled 
Stainless Steel Milk Jug.

Milk has been boiled. Start again with fresh, chilled milk.
Heat till the Milk Jug can only be held 
for approximately 3 second, 60-65°C.

The milk is making bubbles 
rather than microfoam.

Ensure the Steam Wand Tip is 
positioned correctly when texturing. 
Tap the Jug on the benchtop when 
finished to release trapped air 
bubbles. See Tip for Milk Texturing, 
pages 17-18.

Milk is not taking in enough 
air.

Keep the Steam Wand Tip just under 
the surface of the milk. This will 
help introduce air into the milk to 
create microfoam.
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TROUBLESHOOTING GUIDE - GRINDER

Problem Possible Cause What To Do

Optimum Grind 
Setting is 
producing an 
under extracted 
espresso

New Burrs are bedding in. 
This is normal for the first 
few uses.

Turn the Bean Hopper clockwise 
in small increments to a finer Grind 
Setting to keep an optimum espresso 
extraction. Use the information on 
pages 14-15 to help.Beans are losing freshness.

Not enough coffee grinds 
used.

Fill with more coffee grinds.

Grinds not tamped 
(compacted) enough.

Tamp more firmly. See Espresso 
Extraction Guide section, page 15.

No coffee grinds 
coming from the 
Grinder Outlet

No coffee beans in the 
Bean Hopper.

Fill the Bean Hopper with freshly 
roasted coffee beans.

Hopper Gates are closed or 
not fully open.

Turn the Bean Hopper in a clockwise 
direction. At Grind Setting 30, Hopper 
Gates are fully open. See Removable 
Bean Hopper section, page 8.

The Grind Chamber or 
Outlet is blocked.

Grinder needs cleaning. See Care & 
Cleaning, pages 29-30.

Coffee grinds 
are coarse 
when on a fine 
Grind Setting

Grind Setting not correct. Adjust the Grind Settings by turning 
the Bean Hopper. See Tips for 
Grinding, & Extraction, pages 14-15.

Top Burr not seated 
correctly. Coffee beans or 
grinds are caught around & 
under the Top Burr.

Top Burr needs cleaning.
See Care & Cleaning, pages 29-30.

Grinder display 
shows Hi or Lo

The grinder is providing 
feedback that you are 
wanting to use a grind 
size that is outside the 
recommended average 
range for Espresso.

Experiment with optimising your 
brewing within the standard 
recommended grind size range.
If your preference is for a very fine or 
coarse grind, then it is perfectly OK to 
use the grinder whilst it is displaying 
Hi or Lo.
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TROUBLESHOOTING GUIDE - GRINDER

Problem Possible Cause What To Do

Espresso is 
under extracted 
even with a fine 
coffee grind

Not enough coffee grinds 
used.

Fill with more coffee grinds.

Beans are too old. Use freshly roasted beans. Old coffee 
beans, no matter the Grind Setting, will 
have a fast extraction and will produce 
an under extracted tasting espresso.

Grind Setting 
cannot be 
adjusted

The Bean Hopper is not 
seated correctly.

Remove the Bean Hopper & replace. 
See Replace Bean Hopper section, 
page 27.

Coffee beans or grinds are 
caught around the Top Burr 
or Grinder Collar.

Remove the Bean Hopper & Top Burr. 
Use the Cleaning Brush or Vacuum 
Cleaner as necessary to clear loose 
coffee beans or grinds. See Replace 
Bean Hopper section, page 28.

Bean Hopper 
cannot be 
locked into 
position

Grinder Collar not aligned 
to the Top Cover.

Ensure the dot on the Top Cover aligns 
with the dot on the Grinder Collar. See 
Replace Top Burr section, page 30.

Coffee beans or grinds are 
caught in the Top Burr or 
Grinder Collar.

Remove the Bean Hopper & Top Burr. 
Use the Cleaning Brush or Vacuum 
Cleaner as necessary to clear loose 
coffee beans or grinds. See Replace 
Bean Hopper section, page 28.

The Top Burr is not seated 
correctly.

Make sure the Top Burr is correctly 
aligned and that the two handles are 
placed one on each side. See Replace 
Top Burr section, page 30.

Top Burr does 
not sit in the 
Grinder Collar 
correctly

Grinder Collar not aligned 
to the Top Cover.

Ensure the dot on the Top Cover aligns 
with the dot on the Grinder Collar. See 
Replace Top Burr section, page 30.

Coffee beans or grinds are 
caught around & under the 
Top Burr

Remove the Top Burr and replace 
the Bean Hopper. Hold the Bean 
Hopper down with your hand, do not 
turn. Insert the Group Handle into the 
Grinding Cradle and push down to 
activate the Grinder. The coffee grinds 
will fall out the Grind Outlet.

The Top Burr is not seated 
correctly.

Make sure the Top Burr is correctly 
aligned and that the two handles are 
placed one on each side. See Replace 
Top Burr section, page 30.
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Contact Breville Customer care on: 

0800 525 089 

One Cup

VCF130

Single Wall

Two Cup

VCF131

Dual Wall

One Cup

VCF128

Two Cup

VCF129

58mm Filter Baskets

DUAL WALLDUAL WALL

ACCESSORIES AVAILABLE FOR PURCHASE

Visit Breville website to see full Espresso Machine range & accessories available. 

www.breville.co.uk
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REPLACEMENT PARTS
For additional or replacement parts, please 
visit www.breville.co.uk or call us on 
0161 621 6900. 

TROUBLESHOOTING
For troubleshooting and FAQs visit: 
www.breville.co.uk/faqs

ELECTRICAL SAFETY
 This appliance must be earthed.

If the plug is not suitable for the socket 
outlets in your home, it can be removed 
and replaced by a plug of the correct type.
If the fuse in a moulded plug needs to be 
changed, the fuse cover must be refi tted. 
The appliance must not be used without 
the fuse cover fi tted.
If the plug fuse requires replacement, a 
fuse of the same rating as that fi tted by 
the manufacturer must be used. In order 
to prevent a hazard do not fi t a fuse of a 
lower or higher rating.
If the terminals in the plug are not marked 
or if you are unsure about the installation 
of the plug please contact a qualifi ed 
electrician.

Blue
(Neutral)

Brown
(Live)

Green/Yellow
(Earth)

Plug should be ASTA approved to BS1363 
Fuse should be ASTA approved to BS1362

Ensure that the outer sheath of
the cable is firmly held by the cord grip

After sales service & replacement 
parts
In the case the appliance does not 
operate but is under warranty, return the 
product to the place it was purchased for a 
replacement. Please be aware that a valid 
form of proof of purchase will be required. 
For additional support, please contact our 
Consumer Service Department at 0800 028 
7154 or email: BrevilleEurope@newellco.com.
Waste Disposal
Waste electrical products should not be 
disposed of with household waste. Please 
recycle where facilities exist. E-mail us at 
BrevilleEurope@newellco.com for further 
recycling and WEEE information.
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• Doppa inte apparaten,
elsladden eller kontakten i
vatten eller någon annan
vätska. Tvätta följande 10
delar i varmt vatten och ett
milt rengöringsmedel:
mjölkkanna, droppskålens
galler, fi lterkorgar för
en och två koppar,
portafilter, droppskål,
packare, behållare för bönor
och vattenbehållare. Skölj
och torka varje del noggrant
innan du sätter tillbaka dem.
Torka ångröret med en
fuktig trasa. Du hittar
fullständig information
i avsnittet Skötsel och
rengöring.

• Den här apparaten är
avsedd att användas i
hushåll och liknande
miljöer.

• Denna apparat kan
användas av barn från 8 års
ålder och av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental kapacitet eller
brist på erfarenhet om
de har fått handledning eller
anvisningar om hur
apparaten används på ett
säkert sätt och förstår de
risker som är involverade.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
FÖR BREVILLE
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
FÖR DIN BREVILLE 
ESPRESSOMASKIN
• Läs noggrant igenom och

spara alla anvisningar som
medföljer apparaten.

• Ta inte bort portafiltret vid
utmatning av espresso eller
vatten eftersom enheten står
under tryck. Du riskerar att
skållas eller skadas om du
tar bort portafiltret under
någon av dessa processer.

• Ång- och varmvattenröret
blir mycket varmt vid
skumning av mjölk och
under vattenfl öde. Detta  kan
orsaka brännskador vid
kontakt. Undvik därför direkt
kontakt med röret.

• Dra alltid ut kontakten från
eluttaget innan du rengör
espressomaskinen eller om
det uppstår något fel när du
förbereder kaff e.

• Du riskerar att skållas eller
skadas om du placerar
händerna direkt under ånga,
varmvatten eller espresso.

• Temperaturen på åtkomliga
ytor kan vara hög när
apparaten är i drift.
Värmeelementets
yta är varm även efter
användning.

• Använd apparaten endast
för avsedda syften. Skador
kan uppstå vid felaktig
användning.

SV
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Rengöring och underhåll 
får endast utföras av barn 
om de är minst 8 år gamla 
och övervakas av en vuxen. 
Förvara apparaten och 
sladden utom räckhåll för 
barn under 8 år. Barn får 
inte leka med apparaten.

• Enheten ska alltid stå på en
plan yta.

• Använd den inte utan
vatten i behållaren. Fyll
behållaren med endast
rent och kallt vatten. Tänk
på att behållaren maximalt
rymmer 2,8 liter.

• Elsladden får inte
komma i kontakt med
espressomaskinens
heta delar, inklusive
värmeplattan för koppar och
ång- och varmvattenröret.

• Använd inte apparaten
om den har en skadad
sladd eller kontakt eller
har skadats på något
annat sätt. Om nätsladden
skadas måste den bytas
ut av tillverkaren, dennes
serviceombud eller en
person med liknande
kvalifi kationer för att
undvika risker.

• Apparaten är inte avsedd
för att styras av en
extern timer eller separat
fjärrkontroll.

Breville är mycket 
säkerhetsmedvetet vid 
utformning och tillverkning 
av konsumentprodukter, 
men det är även viktigt att 
användaren är försiktig 
när han/hon använder en 
elektrisk apparat. Nedan 
anges försiktighetsåtgärder 
som är nödvändiga för säker 
användning av en elektrisk 
apparat:
• Stäng alltid av strömmen

vid eluttaget (om tillämpligt)
innan du sätter i eller drar
ut en kontakt. Fatta tag i
kontakten, inte sladden.

• Stäng av strömmen och dra
ut kontakten när apparaten
inte ska används och innan
den rengörs.

• Använd endast eluttag
med den spänning (endast
likström) som anges på
apparatens märkskylt.

• Lämna aldrig en apparat
obevakad under
användning.
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• Använd apparaten endast
för avsedda syften.

• Placera inte apparaten på
eller i närheten av en het
gasfl amma, ett elektriskt
element eller en uppvärmd
ugn.

• Placera den inte ovanpå
någon annan apparat.

• Apparatens elsladd får inte
hänga över kanten på ett
bord eller bänkskiva eller
vidröra någon varm yta.

• Kaff ebryggaren får inte vara
placerad i ett skåp under
användning.

Om du har några funderingar 
kring prestanda och 
användning av din apparat 
kan du besöka Brevilles 
webbplats eller kontakta 
Acretos kundtjänst med hjälp 
av informationen på baksidan. 
Du måste vara införstådd med 
säkerhetsåtgärderna ovan. 
Undvik personskador eller 
skada på apparaten genom 
att endast använda tillbehör 
som rekommenderas av 
tillverkaren.
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A. Avtagbar behållare för bönor
Den avtagbara behållaren för 250 g 
bönor har 30 enkelt justerbara 
malningsinställningar. Justera behållarens 
malningsinställning (grov/fin) så att du får 
bästa möjliga espressosmak.

B. Upplyst malningsområde
LED-belysningen tänds när malningen 
påbörjas. Kaffemalningen lyser upp 
när den hamnar i filterkorgen. Lampan 
slocknar när malningen är klar.

C. Malningshållare Tap & Go™
Den unika malningshållaren Tap & 
Go™ håller portafiltret på plats 
för kontinuerlig malning med en enda 
knapptryckning. Detta hjälper dig att 
kontrollera mängden malt kaffe som 
hamnar i filterkorgen.

D. Förvaringsplats för tillbehör
Du kan förvara filterkorgar för en 
eller två koppar, rengöringsskivan 
rengöringsborsten och rengöringsstiftet 
i området bakom droppskålen.

E.  Avtagbar droppskål, galler och
spillfack

Innehåller en vattennivåindikator som 
flyter genom det rostfria stålgallret och 
anger när skålen blir full av vatten och 
måste tömmas.
Droppskålen har ett avtagbart spillfack 
som samlar upp kaffespill separat från 
vatten. Ta helt enkelt bort spillfacket och 
avlägsna kaffespillet vid behov.

F.  Sladdförvaring
Håll bänkskivan ren genom att trycka 
in den del av sladden som inte behovs 
i maskinen.

G.  Glidfria fötter
De glidfria silikonfötterna håller Barista 
Max stabil på bänkskivan under 
användning.

H.  Plats för värmeplatta med packare
Förvärm koppar och glas för att bibehålla 
de viktigaste egenskaperna i äkta 
espresso: arom och en fyllig, härlig smak.
Placera packaren ovanpå värmeplattan för 
bekväm åtkomst och förvaring.

I.  Avtagbar vattenbehållare på 2,8 l
Tryck tillbaka locket och fyll på kallt vatten 
eller ta bort vattenbehållaren genom att 
öppna locket och lyfta uppåt med hjälp 
av handtaget som sitter inuti.

J. Portafilter – 58 mm kommersiell
storlek

Den bredare storleken möjliggör jämnare 
utmatning av packat och malt kaffe.

K.   Portafi lter – 58 mm
kommersiell storlek

Den bredare storleken gör att kaffebönorna 
blir mer jämnt fördelade och lättare att 
packa.

L.  Ång- och varmvattensrör
Kulledsrörelse med överdrag av silikon 
så att du kan flytta ångröret till önskat 
läge utan att bränna fingrarna. 

M.  Extra hög kopphöjd
Ett stort 105 mm-utrymme för direkt 
utmatning av kaffe i höga koppar och glas.

FUNKTIONER PÅ DIN BREVILLE BARISTA MAX +
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FUNKTIONER PÅ DIN BREVILLE BARISTA MAX +

N.  Avtagbar övre malskiva
 Enkel borttagning genom lyftning av
malskivans handtag vid rengöring.
(För mer information, se sidorna
28–29)

O.  LED-display
 LED-displayen styr den smarta
malnings- och doseringsfunktionen.
Malningsräknare
Kvarnikonen kommer att visas när
kvarnen är aktiverad.
När kvarnen används kommer
malningsräknaren att räkna uppåt
i steg om 0,1.
Utmatningstimer
Vid utmaning av en espresso kommer
LED-displayen att visa timern och
räkna i intervaller om 1 sekund.

P. Knapp och lampa
 Tryck på knappen för att starta
maskinen. Lampan  tänds och
pulserar för att visa att maskinen
värms upp. Lampan  lyser ihållande
när kvarnen är klar. Maskinen intar
viloläge automatiskt efter 20 minuter,
varefter lampan  slocknar.

Q.  Utmatningsknappar för espresso
Knapp

Se LED-displayen för nedräkning av
utmatning för 1 eller 2 koppar.

  Knapp för EN KOPP
  Matar en dosering espresso 

och stoppar automatiskt.

Knapp för TVÅ KOPPAR
Matar två doseringar espresso 
och stoppar automatiskt.

R.  Rattens funktioner och lampor
Rattens lampa
Lyser ihållande när maskinen är klar.
Blinkar när ratten ska återställas till det
vertikala läget.
Ånglampa
Lyser ihållande när maskinen är klar att
ånga.Blinkar vid uppvärmning till
ångtemperatur och vid kylning (tömning
av vatten) till espressotemperatur.
ÅNGA
Använd för att värma och skumma
mjölk.
VARMT VATTEN
Matar 200 ml och stoppar sedan
automatiskt. Använd för svart Ca ff è
lungo och varma drycker som te och
snabbsoppor samt för att värma koppar
innan du gör espresso.

S.  Rengöringslampa
L yser ihållande med blått sken när
portafiltret och spolhuvudet behöver
rengöras. (För information om
rengöring, se sida 25)

P R

S

O

N

Q
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Temp° IQ Shot Control™
Optimal temperatur
Temp° IQ Shot Control™ är en unik 
teknologi utvecklad exklusivt av Breville 
för din Barista Max+. Detta trestegssystem 
levererar en stabil temperatur med precis 
rätt gradantal som krävs för att få ett kaffe 
som alltid smakar gott.
•  Thermoblock-teknik

Thermoblock säkerställer
snabb uppvärmning och exakt
vattentemperatur för bästa utmatning av
espresso och mjölk med ångkokning.
Tekniken är både snabb och eff ektiv 
eftersom endast erforderlig mängd
vatten värms upp. Thermoblock värmer
upp vattnet så att espresson matas ut
vid 92 °C, vilket ger fullständig
extraktion av oljor från det packade kaff 
et. Högre eller lägre temperaturer
resulterar i bränd/bitter eller svag
espresso.

•  A vancerad PID-styrenhet
PID övervakar och styr Thermoblock för
att säkerställa att vatten alltid levereras
med exakt temperatur till det packade
kaff et.

•  Mild pre-infusion
Espresso får en rikare arom om små
mängder vatten droppar ned på det
malda och pressade kaff et innan
vattenfl ödet ökar. 

58 mm portafilter och
-handtag i kaféstorlek
Extrahera den bästa smaken

Portafiltret och utmatningsenheten är av 
kommersiell storlek (58 mm), precis som 
på det lokala kaféet.

• Den breda storleken säkerställer att
kaff et fördelas jämnare i fi 
lterkorgarna. Kaff et blir lättare att fylla, 
packa och ta bort efter användning.

• portafiltret om 58 mm ger en jämnare
utmatning av det packade kaff er, 
vilket ger en verklig kafésmak.

Tap&Go™ smart malnings- 
och doseringsfunktion
The Barista Max+ har utformats för 
att mäta upp precis rätt mängd kaffe för att 
brygga 1–2 espressokoppar.
Barista Max + ger dig även feedback för en 
optimal utmatning.
• T ap&Go™-teknik

Malningstekniken Tap&Go™, som har 
utvecklats av Breville, direktmatar in 
kaff e   i portafiltret med en enda 
tryckning. Tryck helt enkelt ned på  
portafiltret för att aktivera kvarnen.

•  Kvarn med avsmalnande malskiva 
Den integrerade kvarnen möjliggör en 
komplett kaff eupplevelse. Den  
avsmalnande malskivan av härdat 
rostfritt stål ger mer konsekventa 
malningspartiklar som minimerar 
värmeöverföring och minskar friktionen 
tack vare den milda och långsamma 
rotationen.

•  Behållare för bönor
250 grams behållare med grindar som 
förhindrar att kaff ebönor hamnar  på 
bänkskivan vid borttagning. 
Espressomaskinens inbyggda kvarn 
möjliggör en komplett kaff eupplevelse.

Autodosering och 
anpassningsbar
doseringsmängd
Rätt mängd espresso i koppen
•  Det enklaste sättet att göra en

fantastisk espresso är att använda
sig av Auto Shot. Mata ut rätt mängd
genom att trycka på knappen för en
kopp eller två koppar.

•  Alla utmatningsknappar kan justeras
till avsedd doseringsvolym. För mer
information, se sidorna 20–21.

Justerbar 
utmatningstemperatur 
Temperatur precis som du 
vill ha den
•  Barista Max + möjliggör ändring

av vattentemperaturen från
rekommenderade 92 °C (i steg om
2 °C) vid behov. (För mer information,
se sidan 22)

58

MER INFORMATION OM DIN BREVILLE BARISTA MAX +
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Steg 1. Ta bort förpackningen
–  Se till att alla förpackningar tas bort.
Viktigt: Ta bort den röda kontakten som
sitter på vattenbehållarens basenhet.
Steg 2. Placera maskinen
–  Placera maskinen på en torr, stabil, plan

och horisontell bänkskiva.
Steg 3. Tvätta och torka delar
–  Doppa inte apparaten, elsladden eller

kontakten i vatten eller någon annan
vätska. Tvätta de delar som anges
nedan i varmt vatten med ett milt
rengöringsmedel:
Mjölkkanna av rostfritt stål
Filterkorg av rostfritt stål för en kopp
Filterkorg av rostfritt stål för två koppar
Övre malskiva av härdat rostfritt stål
Vattenbehållare
Portafilter
Behållare för bönor
Packare

–  Skölj och lufttorka noga.
Steg 4. Placera tillbehör

–  Förvara tillbehören bakom
droppskålen för rengöringsborsten
och rengöringsstiftet. Till vänster finns
förvaringsutrymme för rengöringsskivan
samt filterkorgar för en och två koppar.

–  För in spillfacket i utrymmet på
droppskålens vänstra sida.

–  Placera packaren i avsett utrymme
på uppvärmningsplattan.

Steg 5. Sätt in delar i kvarnen
• Löstagbar övre malskiva

–  För in den övre malskivan i kvarnfästet
med hjälp av de två handtagen.

–  Pilarna på den övre malskivan ska
ligga mot pilarna på kvarnfästet.

–  Den övre malskivan ska ligga an mot
kvarnfästets yta.

–  Placera ut handtagen på varje sida.

• Avtagbar behållare för bönor
–  Rikta in behållarguiden med den röda

kvarnförreglingen.
–  För in behållaren för bönor i kvarnfästet.
–  Tryck lätt nedåt och vrid behållaren för

bönor medurs för att låsa den på plats.
–  Denna åtgärd öppnar behållaren

(och släpper kaffebönor på skivorna).
Behållaren är helt öppen vid
malningsinställning 30.

–  Fortsätt att vrida behållaren för bönor
medurs för att ställa in malningen.

–  Använd malningsinställning
20 som utgångspunkt för
espresso. (Fler justeringar av
malningsinställningarna kan krävas,
se mer information på sidorna 14–15).

–  Fyller behållaren med nyrostade
kaffebönor.

INNAN BARISTA MAX + ANVÄNDS FÖR FÖRSTA GÅNGEN

PLEASE EMPTY TRAY

TORKA AV KAFFEKORNEN

ÖVRE MALSKIVA

KVARNFÄSTE

KVARNFÖR-
REGLING

BEHÅL-
LARGUIDE

2.VRID

3.BEHÅLLARÖPPNINGAR
ÖPPNA

1. JUSTERA
OCH SÄTT IN
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Steg 6. Förbered maskinen
Viktigt: Du måste förbereda maskinen 
innan du använder den för första gången.
• Fyll på vattenbehållaren

–  Öppna locket och lyft uppåt med hjälp
av handtaget på insidan.

–  Fyll på med kallt kranvatten.
–  Sätt tillbaka vattenbehållaren och

stäng locket.

Obs! Kontrollera att vattenbehållaren är 
ren och fri från skräp så att inte några fina 
partiklar kan blockera vattenflödet.
• Ström

–  Kontrollera att ratten för ånga  och
varmvatten  står i vertikalt läge.

–  Sätt i strömkontakten i ett 230–240 V
AC eluttag och slå på strömmen.

–  Tryck på knappen  för att starta
maskinen.

–  Lampan  tänds och pulserar för att
visa att Thermoblock värms upp.

–  När knappen  och knapparna för
utmatning och ratt lyser ihållande
kan maskinens utmatnings- och
rattfunktioner användas.

• För in portafiltret
–   För in filterkorgen för två koppar

i portafiltret
–   Rikta in portafiltret med FÖR IN-läget

till vänster om portafiltret.
–   För in portafiltret så att det ligger

jämnt mot utmatningsenheten och vrid
sedan portafiltret till vänster hela
vägen till mittläget.

Obs! I början kan det gå lite trögt att 
vrida portafiltret till mittläget.
Steg 7. Förbered espressomaskinen
 – T ryck på knappen  för att starta 

vattenflödet från utmatningsenheten. 
–   Låt vattnet rinna igenom tills det tar
slut.
– Maskinen återgår till KLAR-läget.  Obs!
När vattnet pumpas ut avger pumpen ett
högre ljud än vanligt under de första
sekunderna.
– Placera ångröret över droppskålen.
– V rid ratten till .
– Låt vattnet rinna igenom i 20 sekunder.
– V rid ratten till det vertikala läget.
– Maskinen återgår till KLAR-läget.
–   I detta läge ska espressomaskin vara
klar för användning.
–   Rengör portafiltret och filterkorgen i
varmvatten och torka dem innan du gör
ditt första kaffe.
–   Upprepa steg 7 om det inte kommer ut
något vattnen från utmatningsenheten
eller ångröret.
–   Kontakta Acretos kundtjänst om
det fortfarande inte kommer ut
något vatten. Informationen finns
på baksidan.

MAX
2,8 l

1l

MIN

MAX
2,8 l

1l

MIN

INNAN BARISTA MAX + ANVÄNDS FÖR FÖRSTA GÅNGEN

THERMOBLOCK
58 MM CAFÉ GROUP HEAD

CENTRERA

INSERTINSERT

2.VRID1. JUSTERA
OCH SÄTT IN
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FÖR IN

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

MAX
2,8 l

1 l

MIN

EN KOPP TVÅ KOPPARELLER

RETURN

COARSE

VARMT

VATTEN
VRID

TILLBAKA

FÖR IN

TRYCK OCH HÅLL NER

I 4 SEKUNDER

FASTER EXTRACTION SLOWER EXTRACTION

Fyll koppen till 1/4 med varmt 
vatten.
Vrid ratten till det vertikala läget.

Tryck på
-knappen.

Barista-tips: Använd 
fi ltrerat vatten och nyrostade 
kaffebönor för bästa 
espressoresultat.

Koppen kan värmas 
upp på maskinens 
ovansida när den 
är PÅ. 

Placera koppen på bänkskivan 
och rikta in ångröret.
Vrid ratten till läget för varmt 
vatten.

Välj en av följande:
– Filterkorg för en kopp.
– Filterkorg för två koppar.

Tryck på PÅ/AV-knappen: 
lampan blinkar = värmer upp. 

Torka av 
fi lterkorgen med 
en torr trasa.

Håll portafiltret 
under utmatnings-
enheten medan 
vattnet rinner.

Lampan för PÅ/AV, utmatning 
och ratt lyser ihållande = 
espressomaskinen klar att 
användas.

1.  Kontrollera vatten
och bönor

2. Starta

3. Värm en kopp – med hjälp av varmvatten värmeplattaELLER med

4. Välj fi lterkorgar
5. Värm utmatningsenheten, handtaget och

fi lterkorgen

GUIDE – GÖRA KAFFE MED BREVILLE BARISTA MAX

Töm koppen 
efter 20–30 
sekunder.
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SÄTT IN FRÅN
UNDERSIDAN

TORKA AV KAFFEKORNENAV KAFFEKORNEN

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

EN KOPP TVÅ KOPPAR

ELLER

EN KOPP TVÅ KOPPAR

TRYCK
NER

PACKNINGSKRAFT
10–15 kg

I SPILLFACKET

2. VRID

CENTRERA

SLÅ

FÖR IN

1. VRID

2. TA BORT

1. JUSTERA
OCH SÄTT IN

INSERT INSERT

11. Mata ut espresso

portafiltret 
ska vara i 
mittläget.

GUIDE – GÖRA KAFFE MED BREVILLE BARISTA MAX

Håll portafiltret 
jämnt, rikta in, 
för in och vrid in i 
utmatningsenheten.

Tryck på en av följande:
– Knapp = 30 ml dosering.
– Knapp = 60 ml dosering.

– En kopp = 13 g malet kaffe.
– Två koppar = 19,5 g malet kaffe.
Pressa det malda kaffet till angiven
nivå.

Torka bort 
eventuellt 
kaffespill från 
kanterna.

portafiltret ska vara i 
mittläget. Torka bort 
kaffespill på droppskålen 
så att det hamnar i 
spillfacket.

Placera koppen på 
droppskålen under 
portafiltret.

Utmatningen 
startar och 
stannar 
automatiskt.

6. Fyll på med malet kaff e 7. Packning

10. Placera koppen9. För in portafiltret8. Torka av kaff espill

12. Ta bort kaff esumpen

Tryck ned 
portafiltret 
för att mala i 
fi lterkorgen.

portafiltret 
kommer att sitta 
plant utan stöd i 
malningshållaren.

För in portafiltret i 
malningshållaren.

Ta bort 
kaffesumpen 
från portafiltret.

Vrid 
portafiltret, 
ta bort det från 
utmatningsenheten.
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RETURN

MAX

60–65 °C

12

3

4 °C

FILL

MAX

PAUSA

FINGER-

BREDD

PAUSA

13.  Förbered
mjölkkannan

14. Före skumning av mjölk

15. Placera ångröret i rätt position 16. Starta skumning av mjölk

17. Skumma mjölk

Skumningen 
avger ett mjukt 
väsande ljud.

Kontrollera att 
mjölken virvlar 
runt.

För in ångrörets arm i läget kl. 12. 
Spetsen ska stå i läget kl. 3 med 
fi ngerbredd från kanten och just 
under mjölkytan.

Lite vatten
kan sippra ut ur 
ångröret.

Ånglampan lyser = 
ånga klar. Vrid 
ratten för att stänga 
av ångan.

Fyll kannan med kall 
mjölk tills nivån når 
just under pipen.

Vrid ratten 
till ångläget. 
Ånglampan blinkar = 
värmer upp.

Barista-tips:
Mjölken 
skummas bäst 
efter att ångan 
har värmts upp 
(ånglampan 
lyser). Du hör 
när pumpen 
startar.

Starta skumning 
av mjölk genom 
att vrida ratten 
till ångläget.

Mjölken är klar 
när kannan är för 
varm att beröra i 
tre sekunder.

Vrid ratten till det 
vertikala läget.

När mjölknivån stiger 
sänker du kannan 
för att hålla spetsen 
under ytan.

När önskad mängd 
mikroskum skapats 
sänk ner ångröret 
halvvägs ner i kannan.

Ta bort kannan 
från ångröret.

GUIDE – GÖRA KAFFE MED BREVILLE BARISTA MAX
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TORKA AV KAFFEKORNEN

BURR GRINDER          TEMP  IQ SHOT C

PLEASE EMPTY TRAY

CONICAL BURR GRINDER          TEMP  IQ SHOT CONTROL

KEEP DRIP TRAY IN PLACE
WHILST OPERATING MACHINE

PLEASE EMPTY TRAY

TORKA AV KAFFEKORNEN

KEEP DRIP TRAY IN PLACE
WHILST OPERATING MACHINE

VARMT 
VATTEN

GRIND BIN

VRID 
TILLBAKA

HÅLL PÅ PLATS

Töm ut kaffespillet 
och rengör 
spillfacket med 
varmt vatten.

GUIDE – GÖRA KAFFE MED BREVILLE BARISTA MAX

18. Töm och rengör ångröret

19. Vidarebehandla mjölken 20. Auto-töm Thermoblock

Häll mjölken i en 
stadig ström.

Ånglampan blinkar och vatten 
töms ned i droppskålen vid 
kylning till espressotemperatur. 
Håll droppskålen på plats.

Slå lätt med 
kannan för att 
frigöra större 
luftbubblor.

Snurra kannan för 
att blanda mjölken 
och skapa en 
silkeslen konsistens.

Vrid ratten till det 
vertikala läget.

Torka ångröret 
och spetsen med 
en fuktig trasa.

Håll ratten i läget 
för varmt vatten i 
1–2 sekunder.

Mjölk och vatten
sipprar ut ur 
ångröret.

Barista-tips:
Tillförsäkra bästa 
prestanda genom 
att alltid tömma 
och rengöra 
ångröret efter att 
du har skummat 
mjölk.

Kontrollera om 
droppskålen 
behöver tömmas. 

Ta bort droppskålen 
och separera den 
från spillfacket.

Töm ut vattnet ur 
droppskålen och 
rengör den med 
varmt vatten.

Tvätta delarna 
med varmt vatten.

21. Rengör delar 22. Rengör droppskålen
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1. Kaff ebönor
För optimal smak och utmatning:
–  Köp färskt rostade kaffebönor i små

portioner om 250 g för att minska
förvaringstiden.

–  Använd inom två veckor efter öppnad
påse.

–  Förvara kaffebönorna i en torr och lufttät
behållare. Placera dem i ett svalt och
mörkt skåp.

Viktigt: Gamla kaffebönor, oavsett 
malningsinställning, matas ut snabbt 
och ger en otillräcklig espressosmak.
2. Malningsinställningar
Du kan behöva ändra 
malningsinställningarna efter kaffebönor 
och/eller bönornas färskhetsgrad. De 
30 olika malningsinställningarna tillåter 
optimal justeringsprecision, kontroll av 
kornstorleken och slutligen egenskaperna 
hos det utmatade kaffet.
Det kan ta flera justeringar innan du 
hittar rätt malningsinställningar för 
dig. Malningsinställningen baseras på 
utmatningstid och smak, se Guiden för 
espressoutmaning för mer information.
Barista-tips:
Efter att malningsinställningarna har 
justerats är det viktigt att rensa ut en 
liten mängd malt kaffe från kvarnen 
(1–2 sekunder). Detta tar bort det 
kaffe som maldes med den tidigare 
malningsinställningen, vilket garanterar 
att nästa espressoutmatning görs 
helt med bönor som malts enligt 
den nya malningsinställningen. Vid 
utmaning bör du ha en utmaningstid på 
25–30 sekunder för en dubbel espresso 
med en malningsinställning på 2.0. Om 
utmatningen tar längre maler kvarnen för 
fint. Om utmatningen tar kortare tid maler 
kvarnen för grovt. Testa dig fram.
–  Ju lägre nummer på inställningen desto

finare malet kaffe och långsammare
utmatning.

–  Ju högre nummer på inställningen
desto grövre malet kaffe och snabbare
utmatning.

Kvarnen på din Barista Max+ har utformats 
för att mala flera olika kaffesorter. 
• Justera kvarninställningarna
Om malningsinställningen för espresso är
för grovmalet kommer displayen att visa
”Hi”.

Om kvarnen maler för fint kommer 
displayen att visa ”Lo”. 

Du kan fortfarande använda apparaten 
medan inställningarna Hi/Lo visas, men det 
är en allmän guide för normala böntyper.
Barista Max+ har utformats för att 
anpassa både malning, dosering och 
utmatningstiden. Malningsinställningarna 
1.0 och 2.0 är standardinställningar. 
Du kan exempelvis testa att mala dina 
espressobönor i 1,2 eller 2,2 för att se 
vilken inställning du gillar bäst. Kvarnen 
visar inställningar med ökningar om 0,1.
Om du märker att utmatningstiden varierar 
för en eller två espressokoppar, se sidan 
16, Guide för espressoutmatning.
Observera att bönornas kvalitet, 
kvarninställningen och koppstorleken 
kommer att ändra smaken på din espresso, 
som du kan få perfekt med Barista Max+.

TIPS PÅ MALNING OCH PACKNING

www.breville.co.uk

VRID
MEDSOLS

FÖR
LÅNGSAMMARE

UTMATNING

VRID
MOTSOLS

FÖR
SNABBARE
UTMATNING

1624 22 20 18
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3. Filterkorg
•  Filterkorgar med enkel vägg

De fungerar med färskmalet kaff e
och tillhandahålls med Barista Max.

Obs! Förmalda kaffekorn är för grova för 
att användas med filterkorgar med enkel 
vägg.
•  Filterkorgar med dubbla väggar

Dessa fungerar bäst med förmalda
kaff ekorn men kan även användas
med färskmalda kaff ekorn.

Dessa kan köpas från Breville. 
Informationen finns på baksidan.
4. Kaff edosering och packningskraft
För bästa resultat bör mängden kaffe som 
behövs vara enhetlig.
Maskinen är förprogrammerats för varje 
malningsinställning. När den när 1.0 har 
cirka 13 gram dispenserats och vid 2.0 
cirka 19,5 g. Detta är perfekta mängden 
för en enkel (1.0) eller dubbel (2.0) 
espresso. Även om kvarnen justeras 
kommer maskinen att omkalibreras för 
att ge en enhetlig dos kaffe. 
The Barista Max+ låter dig skapa en 
espresso med perfekt smak genom 
att justera kvarninställningarna så att 
kaffekornen blir finare eller grövre. Du 
kan t.ex. mala finare (1.8) eller grövre 
(2.2) för en dubbel espresso genom att 
anpassa LED-displayen. När du har hittat 
det optimala läget kan du se till att du får 
enhetliga doseringar och bryggresultat 
genom att alltid mala enligt din föredragna 
inställning.
Obs! En korrekt dos verkar normalt vara 
överfylld när den fylls i filterkorgen innan 
packning.

Packningskraften är väldigt svår att mäta, 
men man kan använda köksvågen för att 
se hur 10–15 kg känns.

•  Barista Max + Exempel på
optimering av espressobryggning

1. Malning till 2.0 för en dubbel espresso.
Utmatningen slutar efter 15 sekunder.
Vattnet fl ödar genom kornen för enkelt
och kaff et kommer att utmatas utan att
vara färdigt med en ljus färg.
•  Minska kvarninställningen till

en fi nare malning, men håll
dispenseringen på 2.0 och packa
med samma tryck. När kaff et
dispenseras på 25–30 sekunder
matas kaff et ut perfekt.

2. Malning till 2.0 för en dubbel espresso.
Utmatningen slutar efter 45 sekunder.
Vattnet kämpar sig igenom kornen
och kaff et droppar sedan sakta ut från
kaff efi ltret. Kaff et kommer att matas ut
med en väldigt mörk färg.
•  Öka kvarninställningen till en grövre

malning, men håll dispenseringen
på 2.0 och packa med samma tryck.
När kaff et dispenseras på 25–30
sekunder matas kaff et ut perfekt.

3. Brygga två koppar: Person A gillar
ett starkare kaff e, person B gillar ett
svagare kaff e, men båda vill ha en
dubbel espresso.
•  Person A maler till 2.2, person B

maler till 1.8. för att variera mängden
kaff e som ska in i kaff efi ltret. Alla
andra variabler ska vara desamma.

En Kopp Två Koppar

TIPS PÅ MALNING OCH PACKNING

DUBBEL VÄG G DUBBEL VÄG G

En Kopp Två Koppar

Packningskraft
10–15 kg

En kopp Två koppar
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4. Espressoutmatningsguide
Denna guide hjälper dig att förbättra espressoutmatningen och uppnå ett godare kaffe, varje gång.

UNDERUTMATNING OPTIMAL UTMATNING FÖR SNABB UTMATNING

Flöde*^
För snabb utmatning

Utmatningen tar under 
15 sekunder

Utmatning med stabilt flöde
Utmatningen tar 
25–30 sekunder

Utmaningen går för sakta
Utmatningen tar över 

35 sekunder

Färg Ljusbrun
Ljusbrun crema

Rik karamellfärg
Mörkt gyllenfärgad crema

Väldigt mörkbrun färg
Mörkbrun crema

Smak Surt, bittert, vattnigt Rikt, sött och gott Bittert, torrt och kornigt

Kornstorlek^^
För grovmalet kaffe

Använd en inställning för 
finare malt kaffe

Precis rätt För fin
Använd grövre kaffe 

Dosering Ej tillräckligt med kaffe
Använd mer kaffe

En kopp = cirka 13 g
Två koppar = cirka 19,5 g

För stor mängd kaffe
Använd en mindre mängd 

kaffe

Packning Ej tillräckligt hög packkraft
Packa hårdare

Precis rätt packkraft
10–15 kg kraft

För stor packkraft
Packa lättare

*  Om du använder malet kaffe, använd fi lterkorgar med dubbla väggar.
^  Se till att kaffebönorna eller det förmalda kaffet är färskt.

^^  Gamla kaffebönor, oavsett malningsinställning, matas ut snabbt och ger en otillräcklig espressosmak.

Kaffeutmatningen berättar allt om 
espressokvaliteten. 
1. Utmatningstid
Timern startar så fort utmatningsprocessen 
börjar, vilket tillåter konsumenten att mäta 
utmätningstiden på ett enkelt sätt. 
Utmatningstiden är en bra indikator för 
utmatningskvaliteten. Den optimala 
tiden per espresso varierar mellan 
kaffebönornas typ och kvalitet. Generellt 
sett ska utmatningstiden för både en 
eller två koppar espresso vara mellan 
25–30 sekunder. 
2. Typ av utmatning
•  Optimal utmatning

En utmatning av god kvalitet har ett
stabilt fl öde och en konsistens som
liknar varm honung. Creman är mörkt
guldfärgad. De bästa smakerna och
oljorna har extraherats för att skapa
en god och rik espresso.

•  Underutmatning
Utmatningen är snabb och ljus i färgen.

Creman är tunn och har en krämig lätt 
brun färg och försvinner snabbt. Detta 
händer när man har fått ut för få eteriska 
oljor, smaker och färger från det malda 
kaff et. Detta ger en espresso som 
smakar surt.

•  För snabb utmatning
Vattnet kanske inte matas ut eller rinner
sakta och droppar ut. Creman är väldigt
mörkt. Detta händer när man har fått
ut för många eteriska oljor, smaker och
färger från det malda kaff et. Detta ger
en espresso som smakar bittert.

3. Leta färgändringar
Den ultimata espresson består av tre 
element:
  Hjärta: Vid basen, börjar mörk brun.
  Kropp: Blandar sig med hjärtat och blir 

en rik karamellfärg med rödaktiga toner.
  Crema: Det övre lagret – mörkt 

gyllenbrunt.

 Crema  –
 Kropp  –
 Hjärta  –

TIPS FÖR EN PERFEKT ESPRESSOUTMATNING
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Mjölkskumning är mjölkångningen. 
Viktiga element för uppvärmd mjölk
Mjölk som har värmts upp korrekt har 
ett tjockt lager med rikt mikroskum och 
en silkesliknande glans. Mjölkskumning 
inkluderar både att värma upp och att 
skapa luft med hjälp av ånga. Det är bland 
annat viktigt att placera ångröret rätt, 
justera mjölkkannans position och uppnå 
rätt temperatur. Använd nedanstående steg 
för att skapa de äkta kaféskummen.
1. Fyll en mjölkkanna med mjölk
Häll kall (cirka 4 °C) mjölk i en kyld 
mjölkkanna av rostfritt stål. 
Fyll på med mjölk tills nivån når just under 
pipen.
Obs! Mjölknivån kommer att öka och 
expanderas under skumning, så fyll inte 
kannan för full.

Det går att köpa till en större kanna från 
Breville. Informationen finns på baksidan.
2. Ånguppvärmning
Vrid ratten till  . För bästa 
uppvärmningsresultat, låt ångan värmas 
upp först. Ångan är klar att användas när 

-lyset är på. Du hör när pumpen startar.
Avsluta ångningen genom att vrida tillbaka 
knappen till vertikal position.

3. Position
Placera ångröret i kannan i positionen kl. 
12 med spetsen av ångröret i mjölken i 
position kl. 3 en fingerbredd från kannans 
kant. Håll ångrörets spets precis under 
mjölkens yta. Starta skumning av mjölk 
genom att vrida ratten till ångläget. En virvel 
bör starta i kannan.

4. Ljud
Hur luften förs in i mjölken fastställer 
skummets konsistens. Om stora luftbubblor 
förs in i mjölken kommer den att få stora 
bubblor. Om införseln av luft i mjölken 
sker på ett skonsamt och kontrollerat sätt 
och ett ökande ljud kommer att se till att 
mjölken får ett fint mikroskum.
Barista-tips: Ljud vid mjölkskumning
•  Harklande ljud – spetsen är inte tillräckligt

långt nere, höj upp kannan.
•  Ett svagt väsande – precis rätt för en latte.
•  Ett gällt ljud – spetsen är för långt ner,

håll ner kannan.
5. Behålla ångspetsens position
När ångan värms upp och skummar 
mjölken kommer den att expandera och 
komma högre upp i kannan. När detta 
händer, följ mjölknivån genom att hålla ner 
kannan och hålla ångrörets spets precis 
under ytan.

Obs! Man kan behöva göra vissa 
justeringar i tekniken om man använder 
annan mjölk än komjölk.

PAUSA

FINGERBREDD12

3

TIPS FÖR MJÖLKSKUMNING

FILL
MAX

4 °C MAX
KLAR
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6. Mängd skum
Skapa den mängd mikroskum du vill ha. 
Cappuccinos har traditionellt sett mer 
mikroskum än Flat White-kaffe. 
(Se kaffestilar att testa, sidorna 18–19)
7. Låt spetsen sjunka ner i mjölken
Efter att ha skapat önskad mängd skum, 
för ner ångröret halvvägs ner i mjölken. 
Detta värmer upp mjölken och för in mjölk 
istället för luft. Detta garanterar att mjölken 
och skummet blandas samman till en 
lenare och mer tätare blandning.

8. Rätt temperatur
En indikation om att rätt temperatur har 
uppnåtts är när man endast kan vidröra 
mjölkkannan i cirka tre sekunder.
Barista-tips: Mjölkens temperatur
•  Under – ej tillräckligt uppvärmd. Kommer

att vara varm med dålig struktur.
•  Optimalt – se nedanstående tabell
•  Över – om den värms upp för länge

börjar den koka vid cirka 72 °C, den får
en bränd smak och strukturen försvinner.

Obs! Ovanstående rekommendationer kan 
variera från ett mjölkvarumärke till ett annat 
och beroende på dina smakpreferenser.

9. Rengöra ångröret
När rätt mjölktemperatur har uppnåtts, 
vrid ratten till dess vertikala position och 
ta bort kannan från ångröret. Placera 
mjölkkannan på en sida. Placera ångröret 
över droppskålen. Vrid ratten till positionen 

 i några sekunder och sedan till den 
vertikala positionen. Detta kommer att 
avlägsna eventuell mjölk som har sugits 
in i ångrörets spets.

10. Ångrör
Ångrörets arm och spets bör torkas av med 
en ren våt trasa för att ta bort eventuella 
mjölkrester.
11. Slå lätt på kannan och snurra den
Genom att slå kannan lätt mott bänkskivan 
frigörs större luftbubblor.
Genom att snurra kannan blandas mjölken 
ihop med skummet, för en jämn och 
silkeslen konsistens.

12. Hälla upp mjölken
Häll mjölken från mjölkkannan och in 
i koppen med en stadig rörelse. 

Mjölk Temperatur
Standardmjölk och 
lättmjölk 60–65 °C

Mandelmjölk 55–65 °C
Sojamjölk 55–60 °C
Kokosdryck 65–70 °C

VARMT
VATTEN

VRID
TILLBAKA

TIPS FÖR MJÖLKSKUMNING

www.breville-nordic.com

VCF152X_VCF153X_21MLM1 (EMEA).indd   209VCF152X_VCF153X_21MLM1 (EMEA).indd   209 5/14/21   15:565/14/21   15:56



210

KAFFESTILAR ATT TESTA

Espresso (liten kopp svart kaff e)
Espresso är en koncentrerad kaffevariant med full styrka och ett 
 stabilt lager crema på toppen. En espresso är  grunden till alla 
goda versioner av kafékaffe.
• Espresso-glas (90 ml)
• Enkel eller dubbel espresso

Ristretto
En ristretto är en extremt liten espresso. Den utmärker sig tack 
vare sin intensiva smak, eftersmak och sin crema längst upp.
• Espresso-kopp (30 ml)
• Halva enkeldosen espresso

Long Black (Americano)
En standardespresso med mer varmt vatten. Det varma vattnet 
läggs till först, så att creman bibehålls.
• Kopp (190 ml)
• Varmt vatten (helst)
• Enkel eller dubbel espresso

Con Panna
Con Panna, italienska för vispad grädde, är en espresso toppad 
med lätt vispad grädde. Du kan även sikta över lite kanel eller 
chokladdryckspulver över ytan.
• Kopp (190 ml)
• Enkel eller dubbel espresso
• Lätt vispad grädde – siktad kanel på toppen.

Macchiato
Macchiato är italienska för fläck eller märke. Traditionellt 
serverades den som en vanlig espresso med lite skummad 
mjölk i mitten av creman.
• Espresso-glas (90 ml)
• Enkelt eller dubbelt glas espresso
•  En skvätt varm eller kall mjölk med en liten mängd skum på

toppen.
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KAFFESTILAR ATT TESTA

Flat White
En espresso med varm mjölk och ett tunt lager av mjölkskum 
på toppen. En bredare kopp kommer att skapa ett tunt lager 
av skum, signaturdesignen för Flat White.
• Bred kopp (190 ml)
• Enkel eller dubbel espresso
• Varm mjölk med skum.

Latte
En espresso med varm mjölk och ett fingerbrett lager av 
mjölkskum på toppen. Den smalare koppen kommer att skapa 
ett tjockare skumlager.
• Glas eller kopp (220 ml)
• Enkel eller dubbel espresso
• Varm mjölk med skum.

Cappuccino
En espresso med ⅓ ångvärmd mjölk, toppad med ⅓ krämigt 
skum och toppad med chokladdryckspulver.
• Kopp (190–240 ml)
• Enkel eller dubbel espresso
•  ⅓ skummad mjölk, ⅓ skum – siktat chokladdryckspulver på

toppen.

Mocha
Tillreds på ett liknande sätt som en cappuccino, men innehåller 
även chokladdryckspulver. Lägg bara i chokladdryckspulvret i 
espressokoppen innan du lägger till den ångade strukturerade 
mjölken och skummet.
• Kopp eller långt glas (190–240 ml)
• Enkel eller dubbel espresso
• Chokladdryckspulver (helst)
• ⅓ skummad mjölk, ⅓ skum.

Babyccino
Ångad strukturerad mjölk med ett lager av skummad mjölk.
Kan serveras med chokladdryckspulver som pudrats över ytan.
• Liten kopp (90 ml)
• Ingen espresso
•  Skummad mjölk med skum – siktat chokladdryckspulver på

toppen.
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Barista Max möjliggör automatisk kontroll 
av doseringsvolymen.
Den matar precis rätt mängd espresso och 
stoppar automatiskt.

– Ger en enkel espresso
– Ge en dubbel espresso

– Ger upp till = 200 ml

Du kan när som helst stoppa utmatningen 
av espresso genom att trycka på samma 
knapp igen.

Justera standardinställningen av volym till 
hur du vill ha ditt kaffe.
Obs! Maximalt tillåtna doseringsmängder:

 KNAPP 100 ml
 KNAPP 200 ml

KNAPP 400 ml
Förbereda justering av 
doseringsmängden
• Kontrollera vattenbehållaren
–  Se till att det fi nns tillräckligt med vatten

i behållaren.

•  Kontrollera strömmen
 Kontrollera följande:
–  Strömkontakten är isatt och

aktiverad.
–  Ratten står i vertikalt läge.
–  Maskinen är påslagen i KLAR-läget.

Justera doseringsmängd för en kopp 
–  Sätt in en fi lterkorg för en kopp

i portafiltret.
–  Fyll på med malet ka ff e och 

packa.

– För in portafiltret i utmatningsenheten.
–  Håll knappen intryckt i fyra 

sekunder.
–  Lampan blinkar för att ange att 

funktionen är i justeringsläge.

–  Espresso börjar matas ut.

–  Tryck på knappen när du erhåller 
volymen för en dosering.

–  Espresso slutar att matas ut.

–  Maskinen avger en pipsignal samtidigt
som lampan  slutar blinka.

–  Den nya doseringsmängden för
espresso har sparats.

–  Maskinen återgår till KLAR-läget.

TRYCK OCH HÅLL NER I 4 SEKUNDER

JUSTERBARA DOSERINGSMÄNGDER

MAX
2,8l

1l

MIN

EN KOPP
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JUSTERBARA DOSERINGSMÄNGDER

Justera doseringsmängden för två 
koppar
–  Sätt in en fi lterkorg för två koppar

i portafiltret.
–  Fyll på med malet ka ff e och 

packa.

– För in portafiltret i utmatningsenheten.
–  Håll knappen intryckt i fyra 

sekunder.
–  Lampan blinkar för att ange att 

funktionen är i justeringsläge.

–  Espresso börjar matas ut.
–  Tryck på knappen när du erhåller 

volymen för två doseringar.
–  Espresso slutar att matas ut.
–  Maskinen avger en pipsignal samtidigt

som lampan slutar blinka.
–  Den nya doseringsmängden för

espresso har sparats.
–  Maskinen återgår till KLAR-läget.

Justera manuell doseringsmängd
–  Sätt in önskad fi lterkorg

i portafiltret.
–  Fyll på med malet ka ff e och 

packa.

– För in portafiltret i utmatningsenheten.
–  Håll knappen  intryckt i fyra 

sekunder.
–  Lampan  blinkar för att ange att 

funktionen är i justeringsläge.

–  Espresso börjar matas ut.
–  Tryck på knappen  när du erhåller 

önskad mängd.
–  Espresso slutar att matas ut.
–  Maskinen avger en pipsignal samtidigt

som lampan  slutar blinka.
–  Den nya  mängden för espresso har 

sparats.
–  Maskinen återgår till KLAR-läget.

EN KOPP ELLER TVÅ KOPPAR
TVÅ KOPPAR

Återställa alla standardvärden för 
doseringsmängder
–  Håll alla tre utmatningsknapparna

intryckta samtidigt i fyra sekunder.

–  Maskinen avger en pipsignal
och lamporna för alla tre
utmatningsknappar blinkar samtidigt.

–  Standardvolymerna för espresso har
återställts.

–  Maskinen återgår till KLAR-läget.

TRYCK OCH HÅLL NER I 4 SEKUNDER

TRYCK OCH HÅLL BÅDA NERE I 4 SEKUNDER

TRYCK OCH HÅLL NER I 4 SEKUNDER
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Thermoblock värmer upp vatten för 
utmatning av espresso vid 92 °C. En 
balans av bitterhet och surhetsgrad ger 
den bästa espresson.

Du kan justera vattentemperaturen för 
utmatning av espresso i steg om 2 °C 
(mellan 88 °C och 96 °C) efter olika typer 
av rostade kaffebönor och personliga 
preferenser. 
–  Högre temperaturer ökar bitterheten och

minskar surhetsgraden.
–  Lägre temperaturer minskar bitterheten

och ökar surhetsgraden.
•  Kontrollera strömmen

 Kontrollera följande:
–  Strömkontakten är isatt och

aktiverad.
–  Ratten står i vertikalt läge.
–  Maskinen är påslagen i KLAR-läget.

•  Åtkomst till justeringsläge för
utmatningstemperatur
–  Håll knappen och intryckt

samtidigt i fyra sekunder. Maskinen
avger en pipsignal samtidigt som
lampan börjar blinka.

Obs! Lampan  fortsätter att blinka 
för att ange att du befinner dig i ett 
justeringsläge.

Viktigt: Maskinen avbryter funktionen och 
går tillbaka till KLAR-läget om du inte tryck 
på någon knapp inom en minut.

•  Justera utmatningstemperatur
 Kombinationen av tända
utmatningslampor anger
vilken temperatur som är vald.
Standardinställningen är följande:
– 92 °C = Lampan för en kopp lyser.

–  Tryck på följande för att justera
utmatningstemperaturen:

–  Manuell doseringsknapp = minusknapp.
– Knappen för två koppar = plusknapp.

– 94 °C =  Lamporna för en kopp och
två koppar lyser.

– 96 °C =  Lampan för TVÅ KOPPAR
lyser.

– 90 °C =  Lamporna för manuell
dosering och två koppar lyser.

– 88 °C =  Lampan för MANUELL
DOSERING lyser.

• Bekräfta utmatningstemperatur
–  Tryck på knappen för att spara ditt

val. Maskinen avger en pipsignal och
lämnar justeringsläget.

–  Maskinen återgår till KLAR-läget.

TRYCK OCH HÅLL BÅDA NERE I 4 SEKUNDER

MANUELL

BRYGGNING

M

JUSTERBAR UTMATNINGSTEMPERATUR
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Du kan enkelt återställa alla inställningar 
till fabriksinställningarna.
Återställa alla standardinställningar
–  Maskinen är påslagen i KLAR-läget.
–  Håll  alla tre utmatningsknapparna

intryckta samtidigt i fyra sekunder.

–  Maskinen avger en pipsignal, samtidigt
som knappen  och knapparna för
utmatning och ratt blinkar tillsammans
tre gånger.

–  Alla standardinställningar har återställts.
–  Maskinen återgår till KLAR-läget.

JUSTERBAR PROFIL FÖR PRE-INFUSION VID UTMATNING

ÅTERSTÄLLA ALLA STANDARDINSTÄLLNINGAR

Du kan tillgodose olika behov genom att 
välja tre olika profiler för pre-infusion.

–  Mild pre-infusion: Små, definierade
mängder vatten blandas med det
packade kaffet för att skapa en fuktig
massa för att förbereda kaffet på bästa
sätt inför det mer stadiga vattenflödet.
Detta är standardprofilinställningen för
balanserad espresso.

–   Distinkt pre-infusion: En enkel och
något större vattenmängd blandas med
det packade kaffet och efter att kaffet vilat
en stund det mer stadiga vattenflödet tar
vid. Detta ger en mellanstark espresso.

–  Konstant pre-infusion: Ett konstant och
stadigt vattenflöde från början till slut.
Detta ger en starkare espresso.

•  Åtkomst till justeringsläge för pre-
infusion
–  Maskinen är påslagen i KLAR-läget.
–  Håll knappen  och knapparna för en

kopp och två koppar intryckta samtidigt
i fyra sekunder. Maskinen avger en
pipsignal samtidigt som lampan
börjar blinka.

• Välja profiler för pre-infusion
 Utmatningslampan lyser för att ange
att en profil för pre-infusion har valts.
 Standardinställningen är följande:
–  Mild = -knapp.

Lampan lyser.

–  Välj en profil för pre-infusion genom
att trycka på följande knappar:

–  Distinkt =  knapp.  Lampan 
tänds.

–  Konstant = -knapp.
 Lampan tänds. 

• Bekräfta profil för pre-infusion
–  Tryck på knappen för att spara ditt

val. Maskinen avger en pipsignal och
lämnar justeringsläget.

–  Maskinen återgår till KLAR-läget.

TRYCK OCH HÅLL BÅDA NERE I 4 SEKUNDER

TRYCK OCH HÅLL BÅDA NERE I 4 SEKUNDER

VARMT 
VATTEN
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Espressoprocessen handlar om 
att extrahera oljor från malet kaffe. 
Avlagringar av kaffe och oljor byggs upp 
med tiden, vilket påverkar kaffets smak 
och espressomaskinens funktion.

Det enklaste sättet att hålla 
espressomaskinen ren är att tömma ut 
vattnet genom utmatningsenheten och 
ångröret före och efter varje kaffeservering.
(Se sidorna 10–13 i Kaffetillredningsguiden)

Rengöra tillbehör och avtagbara delar
–  Doppa inte apparaten, elsladden eller

kontakten i vatten eller någon annan
vätska.

–  Rengör delarna i varmt vatten med ett milt
rengöringsmedel. Skölj och torka sedan.

Obs! Använd inte alkaliska 
rengöringsmedel, grova svampar eller 
stålull eftersom de repar delarnas ytor.
 Diskmaskinssäkra delar:

– Mjölkkanna av rostfritt stål
– Droppskålens galler av rostfritt stål
– Filterkorg av rostfritt stål för en kopp
– Filterkorg av rostfritt stål för två koppar
– Rengöringsskiva

DE ENDA delarna i den övre sektionen 
som kan diskas i diskmaskin:

– Övre malskiva av härdat rostfritt stål
– Spillfack

EJ diskmaskinssäkra delar:
–  Vattenbehållare
–  Portafilter
– Behållare för bönor
–  Droppskål
–  Packare
–  Rengöringsstift
–  Rengöringsborste

Rengöra värmeplatta och utsida
•  Vid behov

Rengör maskinen med en mjuk, fuktig
trasa med milt rengöringsmedel och
torka sedan torrt.

VAR FÖRSIKTIG: Förhindra skador 
på apparaten genom att inte använda 
alkaliska rengöringsmedel, grova svampar 
eller stålull.

Rengöra droppskål och spillfack
•  Vid behov

Undvik överfl öde av vatten genom att
tömma skålen och facket när den röda
indikatorn för vattennivå visas genom
det rostfria stålgallret.
Obs! Det är normalt att insidan av
droppskålen och spillfacket med tiden
får fl äckar av oljorna i det malda kaff et.

•  Veckovis
Rengör i varmt vatten med ett milt
rengöringsmedel. Skölj och torka sedan.

Rengöra grupphandtag och fi lterkorg
•  Varje gång

Tvätta efter varje användning genom
att skölja dem med varmt vatten under
kranen.

•  Regelbundna intervaller
I varmt tvålvatten med ett milt
rengöringsmedel. Skölj och torka sedan.

Rengöra spol- och utmatningsenhet
• V arje gång

Låt vatten gå igenom systemet innan du 
gör en espresso. (Se sida 10 i
Kaff etillredningsguiden)

• V eckovis
– T ryck på knappen för en kopp för att 

spola vatten igenom 
utmatningsenheten.

–   Låt vattnet rinna igenom tills det tar slut.
– T  a bort allt kaff espill runt  
utmatningsenhetens inre kant
och silikontätningen med 
rengöringsborsten. Torka av
spolhuvudet med en fuktig trasa.

Rengöringstablett
Rengöringstabletter för espressomaskinen 
kan köpas online. 

THERMOBLOCK
58 MM CAFÉ GROUP HEAD

INSERT
SPOLHUVUD

utmatningsenhetens
INRE KANT

SILIKONTÄT-
NING

SKÖTSEL OCH RENGÖRING – ESPRESSOMASKIN
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Rengöringscykel
Rengöringslampan lyser med blått sken när 
det är dags att rengöra systemet.
Rengöringscykeln tar cirka sju minuter. 
•  Förbereda rengöringscykel

–  Se till att det fi nns minst en liter vatten
i behållaren.

–  Töm droppskålen och sätt tillbaka den.

– Maskinen är påslagen i KLAR-läget.

– Placera fi lterkorgen för två koppar 
och rengöringsskivan i portafiltret.

–   Lägg en rengöringstablett i avsett
utrymme i mitten av rengöringsskivan.

–  För in portafiltret
i utmatningsenheten.

•  Starta rengöringscykel
–  Håll knapparna för PÅ/AV och

manuell dosering intryckta samtidigt
i fyra sekunder. Maskinen avger
en pipsignal och rengöringscykeln
startar.

Obs! Du kan när som helst avbryta 
rengöringscykeln genom att trycka på PÅ/
AV-knappen.

–   Lamporna för PÅ/AV och
rengöring blinkar under
rengöringscykeln.

– V attnen töms i droppskålen och
små mängder vatten sipprar ut ur
portafiltrets rör.•  Rengöringscykel slutförd
–  Maskinen avger en pipsignal och

lamporna för PÅ/AV och rengöring
slocknar.

–
–

  Maskinen återgår till KLAR-läget.
T  a bort portafiltret från
utmatningsenheten. Kontrollera
att tabletten har lösts upp.

Obs! Om tabletten inte har lösts upp 
sätter du in portafiltret i utmatningsenheten 
på nytt, tömmer droppskålen och sätter 
tillbaka den. Upprepa avsnittet ”Starta 
rengöringscykeln”.
•  Efter rengöringscykeln

– Töm utmatningsenhetengenom att
trycka på knappen för en kopp,
varefter vattnet ska fl öda.

–   Låt vattnet rinna igenom tills det tar
slut.

–   Rengör droppskålen,
grupphandtagetoch rengöringsskiva i varmt vatten
med milt rengöringsmedel. Skölj och
torka sedan.

utmatningsenhetens silikontätning
Det finns en silikontätning i 
utmatningsenheten som bildar en tätning 
mot filterkorgen varje gång du gör en 
espresso.
Viktigt: När du inte använder portafiltret 
rekommenderar vi att du inte har den insatt i 
utmatningsenheten, eftersom det minskar 
silikontätningens livslängd. Med tiden 
förlorar denna tätning sin elasticitet och kan 
behöva bytas ut. Tätningen kan behöva 
bytas ut om vattnig espresso läcker runt 
utmatningsenheten under matning eller om 
portafiltret känns löst när det är helt roterat 
till mittläget. Obs! Kontakta Acreto om du 
tror att utmatningsenhetens tätning behöver 
bytas ut. Försök inte att ändra tätningen 
utan att först konsultera Acreto.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING – ESPRESSOMASKIN

MAX
2,8l

1l

MIN

D
IS

C
FO

R

CLEANING TABLET
U

SE
THISSIDEUP

ESPRESSO-
MASKIN
RENGÖRING-
STABLETTER

TRYCK OCH HÅLL BÅDA NERE I 4 SEKUNDER
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Rengöra ångrör
•  Varje gång

–  När du har skummat mjölken ska du
rensa ångröret genom att vrida ratten
till hett vatten och hålla den där i
1–2 sekunder.

–  Torka av ångröret med en fuktig trasa.
(Se sida 13 i Kaff etillredningsguiden)

•  2–3 månader
–  Låt ångröret ligga i mjölkkannan över

natten tillsammans med varmt vatten
och en rengöringstablett.

–  Nästa morgon ska du ta bort kannan
och skölja och se till att alla spår av
lösningen har tagits bort.

–  Torka ångröret och spetsen med
en fuktig trasa tills att alla spår av
rengöringstabletten är borta.

–  Kör hett vatten genom ångröret
i 40 sekunder.

•  Rensa ett igensatt ångrör
Om ångrörets spets blir igensatt av
mjölkrester:
–  Sätt i det tjockare rengöringsstiftet

”STEAM” i ångrörets spetshål och ta
bort det.

–  Kör hett vatten genom ångröret
i 40 sekunder.

•  Ångröret förblir igentäppt:
–  Skruva loss ångrörets spets och låt

den ligga över natten i varmt vatten 
med en Breville-rengöringstablett.

–  På morgonen ska du skölja kannan
och fi lterkorgen under rinnande
vatten och se till att alla spår av
rengöringstabletten avlägsnas.

–  Rengör ångrörets spets med det
tjockare rengöringsstiftet ”Steam”.

–  Kontrollera att en oskadad o-ring
sitter på avsedd plats.

–  Skruva tillbaka ångrörets spets
i ångrörets arm.

–  Kör hett vatten genom ångröret
i 40 sekunder.

Rengöra fi lterkorgar
•  2–3 månader

–  Låt fi lterkorgen/-korgarna ligga
i mjölkkannan över natten
tillsammans med varmt vatten och
en rengöringstablett.

– På morgonen ska du skölja kannan och 
filterkorgen/-korgarna under rinnande vatten 
och se till att alla spår av rengöringstabletten 
har avlägsnats.

–  Lägg en filterkorg i portafiltret (utan malt 
kaffe) och sätt in handtaget i 
utmatningsenheten.

– T ryck på knappen för en kopp.
–  Låt vattnet rinna igenom tills det tar slut
•  Rensa filterkorgarna med dubbel 

vägg  Om filterkorgen med dubbel 
vägg (medföljer inte Barista Max) blir 
igensatt med malt kaffe:
–  Sätt i det tunnare rengöringsstiftet i 

utgångshålet och ta bort det.

–  Lägg fi lterkorgen i portafiltret (utan 
malt kaff e) och sätt in handtaget i 
utmatningsenheten.

– T  ryck på knappen för en kopp.
–   Låt vattnet rinna igenom tills det tar slut.
–   Upprepa vid behov.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING – ESPRESSOMASKIN

SKRUVA LOSS

DUAL WALL

FILTER

FÖR IN

ESPRESSO-

MASKIN

RENGÖRING-

STABLETTER

STEAM

FÖR IN

ESPRESSO-

MASKIN

RENGÖRING-

STABLETTER
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Avsmalnande skivor används för malning 
av kaffebönor till lämplig storlek för 
espressoutmatning. Avlagringar av kaffe och 
oljor byggs upp med tiden, vilket påverkar 
espressosmaken och den integrerade 
kvarnens funktion.
Rengöra malningshållaren och 
kvarnutloppet
•  Veckovis

Avlägsna allt malt kaff e från
malningshållaren och kvarnutloppet med
rengöringsborsten, torka med en fuktig
trasa och torka slutligen med en torr trasa.

Rengöra behållaren för bönor
•  2–3 månader

Säkerställ bästa möjliga prestanda
genom att rengöra behållaren för bönor
om kvarnen används ofta (varje dag).

VAR FÖRSIKTIG: Förhindra skador 
på apparaten genom att inte använda 
alkaliska rengöringsmedel, grova svampar 
eller stålull.
VARNING: Sänk inte ned maskinen i vatten.
•  Förbereda rengöring av behållaren

för bönor
–  Stäng av maskinen och dra ut

kontakten ur eluttaget.
–  Anteckna den befi ntliga

malningsinställningen (för användning
som startpunkt efter rengöring).

•  Ta bort och rengöra behållaren för
bönor
–   Vrid behållaren för bönor helt medurs

för att stänga och låsa upp den.
–  Ta bort behållaren för bönor från

kvarnfästet och förvara kvarvarande
bönor i en lufttät behållare som
bevarar deras arom.

–  Rengör behållaren för bönor i varmt
tvålvatten innan du sköljer och torkar
torrt. Låt behållaren för bönor stå tills
den lufttorkas ordentligt innan sätter
tillbaka den.

• Sätta tillbaka behållaren för bönor
–  Kontrollera om det fi nns kaff ebönor

eller malet kaff e på kvarnfästet.

Obs! Behållaren för bönor kan hamna fel 
om det finns malet kaffe under den övre 
malskivan. Om det händer ska du mala ut 
överblivna kaffebönor, se sidan 28.

–  Se till att behållarguiden riktas in
mot de vita vertikala linjerna på
behållarens bas.

–    Justera och sätt in behållaren för
bönor i kvarnfästet. Tryck ned och vrid
medurs för att låsa den på plats innan
du öppnar behållarguiden.

–  Återställ till den malningsinställning
som var aktuell före rengöringen.

Obs! Den optimala malningsinställningen 
kan ha ändrats under rengöringen. Använd 
informationen på sidorna 14–15 för att hitta 
den optimala malningsinställningen.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING – KVARN

KVARNUTLOPP

1.VRID

LUFTTÄT
BEHÅLLARE

2.TA BORT

TA UT 
KAFFEBÖNOR 
OCH MALET 
KAFFE

1. JUSTERA OCH SÄTT INJUSTERA BEHÅLLARGUIDEN

2.VRID
BEHÅL-

LARGUIDE
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SKÖTSEL OCH RENGÖRING – KVARN

Rengöra och rensa malskivor, fäste, 
kvarnkammare och kvarnutlopp
•  1–2 månader

Säkerställ bästa möjliga prestanda för den
integrerade kvarnen genom att rengöra
malskivorna om kvarnen används ofta
(varje dag). Regelbunden rengöring
hjälper malskivorna att uppnå konsekvent
malning, vilket är särskilt viktigt vid
malning av kaff ebönor för espresso.

•  Mala ut överblivna kaff ebönor
–   Maskinen är påslagen i KLAR-läget.
–  Anteckna den befi ntliga

malningsinställningen
(för användning som startpunkt efter
rengöring).

–

–

Sätt in en fi lterkorg för två 
koppar i portafiltret.
  För in portafiltret
i malningshållaren.

– V  rid behållaren för bönor helt
medurs för att stänga och låsa upp
den. Behållaren för bönor stiger något.

– Placera handen ovanpå behållaren
för bönor och tryck ned den. Tryck
samtidigt ned portafiltret för att
aktivera kvarnen. Fortsätt att mala tills
det inte längre kommer ut något malet
kaff e   ur kvarnen.

– Ta bort portafiltret och kassera det
malda kaff et   eftersom det är för
grovt för espresso.

– Ta bort behållaren för bönor från
kvarnfästet och förvara kvarvarande
kaff ebönor i en lufttät behållare som
bevarar deras arom.

•  Förbereda rengöring
–  Stäng av maskinen och dra ut

kontakten ur eluttaget.
VAR FÖRSIKTIG: Var försiktig när du 
rengör de vassa skivorna i kvarnen.
•  Rengöra den övre malskivan

–  Vik upp de två handtagen och lyft upp
den övre malskivan från kvarnfästet.

–  Rengör den övre malskivan i varmt
tvålvatten med ett milt rengöringsmedel.
Skölj och torka sedan.

Obs! Fläckar och markeringar på skivytan 
är en del av härdningsprocessen (för extra 
lång livslängd). Dessa markeringar 
påverkar inte kvarnens prestanda eller 
espressons smak.
•  Rengöra och rensa den nedre

malskivan och kvarnkammaren
–   Avlägsna malet kaff e från

kvarnkammarens delar och ytor
noggrant med rengöringsborsten
eller en dammsugare. En fuktig
trasa kan användas för rengöring
av kvarnfästets insida.

–  Låt enheten lufttorka helt.
VRID

TRYCK NER

TRYCK NER portafiltret

SAMTIDIGT

TVÅ KOPPAR

LUFTTÄT
BEHÅLLARE

TA BORT
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VARNING: Häll inte vatten eller någon 
annan vätska i malningskammaren.
•  Rengöra och rensa ett igentäppt

kvarnutlopp
–  För upp rengöringsborsten i

kvarnutloppet och torka/borsta insidan.
–  Borsten syns inuti kvarnkammaren om

kvarnutloppet inte är igensatt.

• Sätta tillbaka den övre malskivan
–  Se till att pricken på det övre skyddet

riktas in mot pricken på kvarnfästet.
–  För in den övre malskivan i

kvarnfästet med hjälp av de två
handtagen.

–  Pilarna på den övre malskivan ska
ligga mot pilarna på kvarnfästet.

–  Den övre malskivan ska ligga an mot
kvarnfästets yta.

–  Placera ut handtagen på varje sida.

• Sätta tillbaka behållaren för bönor
–  Se till att behållarguiden riktas in

mot de vita vertikala linjerna på
behållarens bas.

–    Justera och sätt in behållaren för
bönor i kvarnfästet. Tryck ned och vrid
medurs för att låsa den på plats innan
du öppnar behållarguiden.

–  Återställ till den malningsinställning
som var aktuell före rengöringen.

–  Fyll på behållaren med kaff ebönor.
Obs! Den optimala malningsinställningen 
kan ha ändrats under rengöringen. Använd 
informationen på sidorna 14–15 för att hitta 
den optimala malningsinställningen.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING – KVARN

ÖVRE LOCK

KVARNFÄSTE

1. JUSTERA OCH SÄTT INJUSTERA BEHÅLLARGUIDEN

2.VRID
BEHÅL-

LARGUIDE
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Avlagringar av mineraler kan med tiden 
byggas upp i espressomaskinen, som då 
behöver kalkas av. 
Vi rekommenderar att du avkalkar din 
espressomaskin var 4–6 månad, även om 
denna period kommer att bero på vattnets 
hårdhetsgrad och användningsfrekvens.
Avkalkningslösning
Du har två alternativ:
A.  Avkalkningstabletter för

espressomaskiner
eller
B.  Vitvinsvinäger och varmt vatten.
Avkalkningscykel
Rengöringscykeln tar cirka tio minuter.
Viktigt: Om avkalkningscykeln inte är
slutförd eller om den stoppas halvvägs
igenom avkalkningssteget måste du starta
avkalkningscykeln igen från början.
Förbereda inför en avkalkningscykel
• Fyll vattenbehållaren med lösning
A.  Fyll vattenbehållaren med 1 liter varmt

vatten. Lägg i en avkalkningstablett.
Låt tabletten lösa upp sig helt.

eller
B.  lägg i 1½ matsked vitvinsvinäger i

vattenbehållaren. Fyll vattenbehållaren
med 1 liter varmt vatten. Låt lösningen
blanda sig ordentligt.

– Sätt tillbaka vattenbehållaren.

•  Placera ut behållare
–   Placera en 1-litersbehållare under
utmatningsenheten och en annan
1-litersbehållare under ångröret.

•  Kontrollera strömmen
 Kontrollera följande:
–  Strömkontakten är isatt och aktiverad.
–  Ratten står i vertikalt läge.
–  Maskinen är påslagen i KLAR-läget.

•  Åtkomst till avkalkningscykel
–  Håll knappen och intryckt

samtidigt i fyra sekunder. Maskinen 
kommer att pipa och en blinkande 
kombination mellan och -ljusen 
startar.

AVKALKNINGSCYKEL – ESPRESSOMASKIN

MANUAL SHOT

TAP & GO
GRINDER

CLEAN

1l
1l

MAX
2,8l

1l

MIN

MAX
2,8l

1l

MIN

TRYCK OCH HÅLL BÅDA NERE I 4 SEKUNDER
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Obs! -lampan kommer att fortsätta att 
blinka tills dess att avkalkningscykeln är 
klar.
Viktigt: Om avkalkningssteg 1 inte startar 
inom 1 minut efter att avkalkningscykeln 
har påbörjats kommer kaffemaskinen att 
avsluta avkalkningscykeln och gå tillbaka 
till KLAR-läget.
Viktigt: Avkalkningscykeln kan avslutas 
när som helst genom att klicka på 
-knappen.
Steg 1. Starta avkalkningscykeln
– V rid ratten till ångpositionen.
– Ånglampan kommer nu att tändas helt.
–  Pumpen kommer att starta och
varmt vatten kommer att rinna från
utmatningsenheten till ångröret. I över två
minuters tid kommer pumpen att ge ifrån
sig olika ljud.
–  När varmvattnet har slutat komma ut ur
utmatningsenhet och ångrör är detta steg
klart.
–  För att visa att maskinen är klar med
detta steg kommer den att pipa,
ånglampan kommer att lysa och rattens
lampa kommer att börja blinka.
– V rid ratten till det vertikala läget.
–  Rattens knapp kommer nu att tändas
helt.
– Gå till steg 2.
Steg 2. Förbereda rensning
Viktigt: Det får ta maximalt fem 
minuter att slutföra detta steg, innan 
avkalkningscykeln avslutas.
– Ångröret och utmatningsenheten måste nu

rengöras med rent vatten för att ta bort
kalkavlagringar.

• Skölj av vattenbehållaren
–  Ta bort vattenbehållaren och

skölj noggrant under rinnande
vatten. Se till att alla spår av
avkalkningslösningen har tagits bort.

• Fyll på vattenbehållaren
–  Fyll vattenbehållaren till raden 1 liter

med kallt vatten från kranen och
placera i rätt position.

• Tömma behållare
–  Töm ut vattnet från behållaren och

fyll på nytt vatten.
–  Gå till steg 3.

Steg 3. Påbörja rensning
– V rid ratten till ångpositionen.
– Ånglampan kommer nu att tändas helt.
–  Pumpen kommer att starta och varmt

vatten kommer att rinna från
utmatningsenheten till ångröret. I över
två minuters tid kommer pumpen att
ge ifrån sig olika ljud.

–  När varmvatten har slutat rinna ut
ur utmatningsenheten och ångröret är
avkalkningscykeln klar.

Avkalkningscykeln är slutförd
–  För att visa att avkalkningscykeln är

slutförd kommer maskinen att pipa och
-lampan att sluta blinka.

–  Ånglampan kommer att släckas
och rattens lampa kommer nu att
börja blinka för att indikera att ratten
ska vridas tillbaka till den vertikala
positionen.

–  Vrid ratten till det vertikala läget.
–  Maskinen återgår till KLAR-läget.
Rengöring med avkalkningscykel
–  Töm vattnet i alla behållare och

rengör. Se till att alla spår av
avkalkningslösningen har tagits bort.

AVKALKNINGSCYKEL – ESPRESSOMASKIN
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FELSÖKNINGSGUIDE – ESPRESSOMASKIN

Problem Trolig orsak Åtgärd
Det går trögt 
att vrida 
grupphandtage
t i 
utmatningsenh
eten

Silikontätningen i 
utmatningsenheten är ny 
och blir följsammare med 
tiden.

Fortsätt att använda handtaget. 
Tätningen blir följsammare efter de 
första vridningarna av handtaget.

För mycket malet kaffe 
används

Använd mindre mängd malet kaffe.

portafiltret sitter 
löst eller lossnar 
helt vid 
utmatning av 
espresso

portafiltret är inte 
korrekt fastsatt eller har 
inte dragits åt tillräckligt.

Se till att alla tre flikarna i portafiltret är 
helt isatta i utmatningsenheten och 
roterade till mittläget. Se sidan 11 i 

Ingen filterkorg har satts 
in i portafiltret. Sätt in en filterkorg i Kaffetillredningsguiden.portafiltret innan du för in handtaget i 

utmatningsenheten.
Silikontätningen i 
utmatningsenheten är 
skadad eller sliten.

Se Skötsel och rengöring, sidan 
25. Kontakta Acretos kundtjänst.

Espresso 
sprutar eller 
sipprar nedför 
sidan av 
utmatningsenheten 
vid utmatning

Kaffet är för finmalet. Byt till en grövre malningsinställning.
För mycket malet kaffe 
används.

Använd mindre mängd malet kaffe.

Det malda kaffet packas för 
hårt.

Packa kaffet med mindre kraft.

Malt kaffe har inte avlägsnats 
från filterkorgens övre kant.

Torka runt filterkorgens övre kant 
innan du sätter in i utmatningsenheten. 
Se sidan 11 i Kaffetillredningsguiden. 

utmatningsenhetens inre 
kant, silikontätningen 
eller spolhuvudet är 
smutsigt.

Rengör delarna med rengöringsborsten 
och en fuktig trasa. Se Skötsel och 
rengöring, sidan 25. 

Silikontätningen i 
utmatningsenheten är 
skadad eller sliten.

Se Skötsel och rengöring, sidan 25. 
Kontakta Brevilles kundtjänst.

Espresson 
är för kall

Kaffebönorna förvaras i en 
kyl eller frys.

Förvara kaffebönorna i en torr och 
lufttät behållare. Placera dem i ett 
svalt och mörkt skåp.

Utmatningstemperaturen har 
justerats.

Använd standardtemperaturen 92 °C 
för utmatning. Se Justeringsbar 
utmatningstemperatur, sidan 23.

Koppen eller glaset är för kallt 
när espresson matas ut.

Häll varmt vatten från ångröret i 
koppen innan du matar ut espresso. 
Se sidan 10 i Kaffetillredningsguiden.

utmatningsenheten eller 
handtaget har inte värmts 
upp före användning.

Håll portafiltret under 
utmatningsenheten och tryck på 
knappen för en kopp. Låt vattnet 
rinna igenom. Se sidan 10 i 
Kaffetillredningsguiden.
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FELSÖKNINGSGUIDE – ESPRESSOMASKIN

Problem Trolig orsak Åtgärd
Ingen espresso 
matas ut

Det finns inget vatten 
i vattenbehållaren.

Fyll behållaren med vatten. Mata 
vatten genom utmatningsenheten 
och tryck på knappen för en kopp. 
Låt vattnet rinna igenom 

Kaffet är för finmalet.  Ändra malningsinställning.
För mycket malet kaffe 
används.

Använd mindre mängd malet kaffe.

Det malda kaffet packas för hårt. Packa kaffet med mindre kraft.
Doseringsmängden har 
justerats.

Använd standarddoseringsmängden. 
Se Justeringsbar av 
doseringsmängder, sidorna 20–21

Filterkorgen är igentäppt. Se Skötsel och rengöring, sidorna 
25–27.

utmatningsenheten är smutsigt. Rengöring krävs. Se 
Rengöringscykel, sidan 26.

utmatningsenheten är igentäppt.Kalka av maskinen. Se 
Avkalkningscykel, sidorna 30–31.

Espresson matas 
ut i droppar
(överutmatning)

Det malda kaffet är för fint. Byt till en grövre malningsinställning.
För mycket malet kaffe 
används.

Använd mindre mängd malet kaffe.

Det malda kaffet packas för hårt. Packa kaffet med mindre kraft.
Beläggning har bildats 
i espressomaskinen.

Kalka av maskinen. Se 
Avkalkningscykel, sidorna 31–32.

Espresson har 
ingen crema 
eller så är 
skummet för tunt 
(undermatning)

Kaffebönorna är gamla eller 
torra.

Använd nyligen rostade kaffebönor. 
Se Tips för kaffemalning, sidan 14.

Kaffet är för grovmalet. Byt till en finare malningsinställning.
För liten mängd malet kaffe 
används.

Fyll på mer malet kaffe.

Kaffet packas inte tillräckligt 
kompakt.

Packa med mer kraft. Se 
anvisningarna i avsnittet om 
espressoutmatning, sidan 15.

Doseringsmängden 
för espresso är för 
hög eller för låg

Doseringsmängderna har 
justerats.

Använd standarddoseringsmängder 
eller justera doseringsmängden 
efter önskad mängd. Se Justerbara 
doseringsmängder, sidan 21.

Espresson smakar 
bittert

Den typ av kaffebönor som 
används.

Prova olika märken av kaffebönor.

Utmatningstemperaturen har 
justerats.

Använd standardtemperaturen 
92 °C för utmatning. 
Se Justeringsbar 
utmatningstemperatur, sidan 23.

Du har använt ångfunktionen 
just innan du matat ut 
espresso.

Låt vattnet strömma genom 
Thermoblock och svalna innan du 
matar ut espresso. Ånglampan ska 
ha slutat blinka.



FELSÖKNINGSGUIDE – ESPRESSOMASKIN

Problem Trolig orsak Åtgärd

Den 
förbrukade 
kaffesumpen 
är våt

Lite vatten blir kvar på den 
förbrukade kaffesumpen.

Lår portafiltret ligga över 
droppskålen i fem sekunder så 
att vattnet rinner ur innan du 
tömmer sumpen.

För mycket malet kaffe 
används.

Använd mindre mängd malet kaffe.

Den filterkorg med dubbel 
vägg som används.

Kaffesumpen blir blötare i filterkorgar 
med dubbel vägg jämfört med enkel 
vägg.

Espresson 
matas ojämnt 
i koppen

Ojämn packning. Packa det malda kaffet jämnt.
utmatningsenheten eller 
-handtaget är igentäppt.

Kontrollera om utmatningsenheten eller 
filtret är igentäppt och rengör isf

rengör sedan.Pumpen 
avger ovanligt 
mycket buller

Det finns inget vatten i 
behållaren.

Fyll behållaren med vatten. 
Låt maskinen återgå till KLAR-läget 
om den kyls ned efter ångan. Mata 
vatten genom utmatningsenheten 
och tryck på knappen för en kopp. 
Låt vattnet rinna igenom.

Vattenbehållaren är inte 
korrekt placerad.

För in vattenbehållaren på enhetens 
baksida.

Den röda kontakten från 
förpackningen kan fortfarande 
sättas in.

Ta bort den röda 
förpackningskontakten som sitter 
på vattenbehållarens basenhet.

Nya profiler för pre-infusion 
har valts.

Olika profiler för pre-infusion avger 
olika ljud när espresso börjar matas 
ut. Se Justeringsbara profiler för pre-
infusion, sidan 24.

Vatten runt 
droppskålen 
eller på 
bänkskivan

Vattnet i droppskålen 
svämmar över.

Töm skålen när den röda indikatorn 
för vattennivå visas genom 
droppskålens rostfria stålgaller.

Det finns ingen droppskål 
under automatisk 
Thermoblock-tömning.

Håll droppskålen på plats vid 
kylning till espressotemperatur. 
Ånglampan blinkar och vatten töms 
ned i droppskålen. Se sidan 13 i 
Kaffetillredningsguiden.
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FELSÖKNINGSGUIDE – ESPRESSOMASKIN

Problem Trolig orsak Åtgärd

Kaffet (med 
mjölk) är för 
kallt

Mjölken är eventuellt inte 
uppvärmt tillräckligt.

Se till att mjölken värms upp ordentligt 
under texturering, men var noga med 
att inte värma för mycket, det vill säga 
koka mjölken. 
Se Tips för mjölkskumning, 
sidorna 17–18.

Ingen ånga från 
ångröret

Ångrörets spets är blockerat. Se Skötsel och rengöring, sidan 27.

Det finns inget vatten 
i vattenbehållaren.

Fyll behållaren med vatten. Kör hett 
vatten genom ångröret för att se till att 
vattnet rinner.

Beläggning har bildats 
i espressomaskinen.

Kalka av maskinen. Se 
Avkalkningscykel, sidorna 31–32.

Ångröret avger 
ett gällt ljud

Ångrörets spets ligger för 
djupt.

Sänk mjölkkannan. Kontrollera 
att ångrörets spets är korrekt 
placerad vid texturering. Se Tips för 
mjölkskumning, sidorna 17–18.

Inte tillräckligt 
med skum vid 
texturering

Mjölken är inte färsk. Se till att den mjölk som används är 
färsk.

Mjölktemperaturen är för 
varm.

Börja skumningen av mjölkmed mjölk 
som är cirka 4 °C.

Typ av mjölkkanna som 
används.

Använd en kyld mjölkkanna av rostfritt 
stål för bästa skumning.

Mjölken har kokat. Börja om med färsk och kyld mjölk.
Värm tills mjölkkannan endast kan 
hållas i cirka tre sekunder, 60–65 °C.

Mjölken gör bubblor istället 
för mikroskum.

Kontrollera att ångrörets spets är 
korrekt placerad vid texturering. Slå lätt 
med kannan på bänken när du är klar 
för att frigöra luftbubblorna. Se Tips för 
mjölkskumning, sidorna 17–18.

Mjölken får inte tillräckligt 
med luft.

Håll ångrörets spets precis under 
mjölkens yta. Detta bidrar till att 
introducera luft i mjölken och skapa 
mikro-skum.
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Optimal 
malningsinställning 
ger en otillräcklig 
espressosmak

De nya malskivorna arbetar 
inte optimalt. Detta är 
normalt vid de första 
användningstillfällena.

Tillförsäkra optimal utmatning av 
espresso genom att vrida behållaren 
för bönor medurs i små steg tills du 
erhåller en finare malningsinställning. 
Använd informationen på sidorna 
14–15 för hjälp.Bönorna är inte färska.

För liten mängd malet kaffe 
används.

Fyll på mer malet kaffe.

Kaffet packas inte tillräckligt 
kompakt.

Packa med mer kraft. Se 
anvisningarna i avsnittet om 
espressoutmatning, sidan 15.

Inget kaffe 
kommer ut ur 
kvarnutloppet

Det finns inga kaffebönor 
i behållaren.

Fyll behållaren med nyrostade 
kaffebönor.

Behållaren är stängd eller 
inte helt öppen.

Vrid behållaren för bönor medurs. 
Behållaren är helt öppen vid 
malningsinställning 30. Se avsnittet 
Avtagbar behållare för bönor, sidan 8.

Kvarnkammaren eller 
-utloppet är igentäppt.

Kvarnen behöver rengöras. 
Se Skötsel och rengöring, 
sidorna 29–30.

Det malda kaffet är 
för grovt trots en fin 
malningsinställning

Malningsinställningen är inte 
korrekt.

Justera malningsinställningen 
genom att vrida på behållaren för 
bönor. Se Tips för kaffemalning och 
-utmatning, sidorna 14–15.

Den övre malskivan sitter 
inte korrekt. Kaffebönor eller 
malet kaffe fastnar runt och 
under den övre malskivan.

Den övre malskivan behöver 
rengöras.
Se Skötsel och rengöring, 
sidorna 29–30.

Kvarnen visar ”Hi” 
eller ”Lo”

Kvarnen ger feedback 
om du vill använda 
en malningsgrad som 
ligger utanför den 
rekommenderade 
malningsgraden för 
en espresso.

Testa att optimera bryggningen 
av din espresso inom 
standardintervallen för 
rekommenderad malningsgrad.
Om du föredrar ett grövre eller mer 
finmalet kaffe än normalt, tryck på 
OK när kvarnen visar ”Hi” eller ”Lo”.
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Espresso 
undermatas trots 
fin kaffemalning

För liten mängd malet 
kaffe används.

Fyll på mer malet kaffe.

Bönorna är för gamla. Använd nyligen rostade bönor. 
Gamla kaffebönor, oavsett 
malningsinställning, matas ut snabbt 
och ger en otillräcklig espressosmak.

Malningsinställningen 
kan inte justeras

Behållaren för bönor sitter 
inte korrekt.

Ta bort behållaren för bönor och sätt 
tillbaka den. Se avsnittet Sätta tillbaka 
behållaren för bönor, sidan 27.

Kaffebönor eller malet 
kaffe fastnar runt den 
övre malskivan eller 
kvarnfästet.

Ta bort behållaren för bönor och 
den övre malskivan. Avlägsna vid 
behov lösa kaffebönor eller malet 
kaffe med rengöringsborsten eller 
en dammsugare. Se avsnittet Sätta 
tillbaka behållaren för bönor, sidan 28.

Behållaren för bönor 
kan inte låsas på 
plats

Kvarnfästet är inte inriktad 
mot det övre skyddet.

Se till att pricken på det övre skyddet 
riktas in mot pricken på kvarnfästet. 
Se avsnittet Sätta tillbaka den övre 
malskivan, sidan 30.

Kaffebönor eller malet 
kaffe fastnar i den 
övre malskivan eller 
kvarnfästet.

Ta bort behållaren för bönor och 
den övre malskivan. Avlägsna vid 
behov lösa kaffebönor eller malet 
kaffe med rengöringsborsten eller 
en dammsugare. Se avsnittet Sätta 
tillbaka behållaren för bönor, sidan 28.

Den övre malskivan sitter 
inte korrekt.

Kontrollera att den övre malskivan 
är korrekt justerad och att de två 
handtagen är placerade på vardera 
sidan. Se avsnittet Sätta tillbaka den 
övre malskivan, sidan 30.

Den övre malskivan 
sitter inte på rätt sätt 
i kvarnfästet

Kvarnfästet är inte inriktad 
mot det övre skyddet.

Se till att pricken på det övre skyddet 
riktas in mot pricken på kvarnfästet. 
Se avsnittet Sätta tillbaka den övre 
malskivan, sidan 30.

Kaffebönor eller malet 
kaffe fastnar runt och 
under den övre malskivan

Ta bort den övre malskivan och sätt 
tillbaka behållaren för bönor. Håll ned 
behållaren för bönor med handen, 
men vrid inte. För in portafiltret i 
malningshållaren och tryck ned för 
att aktivera kvarnen. Malt kaffe 
kommer ut ur kvarnutloppet.

Den övre malskivan sitter 
inte korrekt.

Kontrollera att den övre malskivan 
är korrekt justerad och att de två 
handtagen är placerade på vardera 
sidan. Se avsnittet Sätta tillbaka den 
övre malskivan, sidan 30.
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Kontakta Brevilles kundtjänst på: 
+46 31 3000 500

En kopp
VCF130

Enkel vägg

Två koppar
VCF131

Dubbel vägg

En kopp
VCF128

Två koppar
VCF129

DUAL WALLDUAL WALL

TILLBEHÖR SOM KAN KÖPAS

Besök Brevilles webbplats för att se det kompletta utbudet
av espressomaskiner och tillgängliga tillbehör.

www.breville.co.uk

RESERVDELAR
För att se fl er reservdelar, besök 
www.breville-nordic.com eller ring oss 
på telefonnummer: +46 31 3000 500

PROBLEMLÖSNING
Se vanliga frågor: www.breville-nordic.com.

EFTERFÖRSÄLJNING OCH 
RESERVDELAR
Om apparaten inte fungerar och garantin 
fortfarande gäller returnerar du produkten 
till inköpsstället så att den kan bytas ut. 
Tänk på att ett giltigt inköpsbevis krävs. 
Kontakta vår kundtjänst för ytterligare 
hjälp genom att ringa till +46 31 3000 500 
eller använda följande e-post: 
support@acreto.se

AVFALLSHANTERING
Elektriskt avfall ska inte slängas 
tillsammans med hushållsavfall. 
Produkterna bör i möjligaste mån 
återvinnas. Skicka e-post till oss på 
support@acreto.se om du vill veta mer 
om återvinning och WEEE.
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